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SAMMANFATTNING 

 

Diabetes mellitus typ 2 är en långvarig sjukdom, där störningar av glukosmetabolismen, 

proteinomsättningen samt av koagulationsförmågan medför ökad risk för komplikationer 

till sjukdomen. Dessa komplikationer kan till exempel vara hypertoni, hjärtinfarkt, angina 

pectoris, stroke, neuropati, nefropati och retinopati. Sjukdomen är en växande 

livsstilssjukdom som ökar både i Sverige och i hela världen. Egenvård är en livslång 

uppgift, och är en viktig del i behandlingen. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stärka 

och motivera dessa patienter till egenvårdshandlingar. I ljuset av detta är det betydelsefullt 

för sjuksköterskan att ta del av patienternas erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes för 

att kunna öka egenvårdskapaciteten och förebygga komplikationer. 

 

Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors erfarenheter av egenvård vid typ 2 

diabetes. 

 

En litteraturöversikt valdes som metod på 21 vetenskapliga artiklar inkluderades. 

Artiklarna var publicerade mellan år 2005- 2016, och identifierades via sökning i 

databaserna Cinahl, PubMed samt frisökning. En bedömning av studiernas vetenskapliga 

kvalité och typning har genomförts. Resultatet redovisas som en analys, och en samman 

ställning över de inkluderade artiklarna finns i en matrisöversikt. 

 

Resultatet kategoriserades i fyra huvud rubriker och i sex underrubriker.1)Kunskap och 

utbildning i egenvård med underrubrik; behov av diabetesutbildning och erfarenhetsutbyte. 

2)Stöd i egenvård; tron som stöd och familjen som stöd. 3) Upplevelser i samband med 

egenvård; psykiska aspekter och patientdelaktighet. 4) Sjuksköterskans roll i egenvården 

 

Typ 2 diabetes är en långvarig sjukdom som kräver livslång egenvård där patienters 

erfarenheter av egenvård är högst individuella. Egenvårdsförmågan, men även förtroendet 

till sin förmåga påverkades livet igenom. En förändrad livssituation kunde påverka 

patientens förmåga att upprätthålla egenvårdsförmågan, även efter lång tids sjukdom. För 

att patienterna skulle våga delge rädslor och svårigheter var det av stor vikt att relationen 

mellan sjuksköterska och patient bygger på ömsesidighet och respekt. Stöd från familj, 

vänner var av stor vikt, här hade sjuksköterskan en viktig roll att uppmuntra, vara lyhörd 

för patienters individuella behov till stöd i sin egenvård. . Med ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan främja patientens förmåga till god egenvård 

 

Nyckelord: Typ 2 diabetes, erfarenheter, Orem, egenvård, omvårdnad. 
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INLEDNING 

 

Typ 2 diabetes är en livslång kronisk sjukdom som kan behandlas icke farmakologiskt, 

genom att personer uppmuntras till olika livsstilsförändringar för att minimera akuta 

symtom, undvika diabetesrelaterade komplikationer samt för att få en god livskvalitet. 

Omvårdnad vid typ 2 diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra 

patienter delaktiga i sin egenvård och ge denne möjlighet att fatta välgrundade 

egenvårdbeslut. 

 

Förhoppningen är att litteraturöversikten ska ge en djupare förståelse till hur personer 

upplever att det är att leva med typ 2 diabetes, hur deras egenvård kan stödjas och 

uppmuntras av sjuksköterskan. Sjuksköterskors och patienters perspektiv på egenvård vid 

typ 2 diabetes kan starkt skilja sig åt och det är därför av störst vikt att sjuksköterskor tar 

del av patienters erfarenheter för att bättre förstå patienter och deras behov i egenvård. 

 

BAKGRUND 

 

Diabetes Mellitus 

 

Diabetes mellitus är en autoimmun sjukdom, som delas in i typ 1 och typ 2. Typ 1 diabetes 

mellitus drabbar främst yngre personer och beror på en minskad produktion eller att 

produktion av hormonet insulin upphör. En av de bidragande orsakerna är en autoimmun 

inflammation som leder till att insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln förstörs 

och inte producerar tillräckligt med insulin (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Typ 2 diabetes 

drabbar främst vuxna och äldre personer och beror inte på försämrad insulinproduktion, 

utan på att kroppen har svårare att tillgodogöra sig insulinet som produceras 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2015). Om kroppen inte får eller kan tillgodogöra sig 

insulin riskerar blodglukosvärdet, i kroppen att bli mycket högt. När insulinnivån är uttalat 

låg kan inte kroppens celler tillgodogöra sig energin från glukoset i blodet, utan cellerna 

börjar istället ta sin energi från kroppsfettet. När kroppsfett förbränns i stället för glukos,  

bildas restprodukter i kroppen, en typ av syror, ketoner, personens andedräkt får då en lukt 

av aceton. För hög halt av ketoner i kroppen kan leda till syraförgiftning, ketoacidos. Detta 

tillstånd kan leda till att personen blir förvirrad, omtöcknad och leda till medvetslöshet 

(Hill, 2009).  

 

Det som är gemensamt för diabetes mellitus både typ 1och typ 2 är en förhöjd 

blodglukosnivå över en lång tidsperiod med risk för komplikationer. Debuten av typ 2 

diabetes mellitus kommer mer smygande än vid typ 1. Vid typ 2 diabetes mellitus ökar 

blodglukosvärdet långsamt under flera år. Symtom, som trötthet, orkeslöshet, ökad törst 

kommer långsamt och olika starkt från person till person och kan vara svåra att lägga 

märke till. Det är vanligt att typ 2 diabetes mellitus upptäcks vid en hälsokontroll (Hill, 

2009). Enligt WHO (2015) beräknas att diabetes, inkluderat både typ 1 och 2 kan komma 

att bli den sjunde vanligaste dödsorsaken år 2030. Sammantaget är risken för dödsfall 

bland personer med diabetes mellitus ungefär dubbelt så stor som för personer i samma 

ålder utan diabetes. En kombination av en stillasittande livsstil och överskottsenergiintag 

har lett till en ökad förekomst av övervikt vilket är en viktig riskfaktor för flera sjukdomar, 

inklusive typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (Hill, 2009). 
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Diabetes Mellitus typ 2 

 

Typ 2 diabetes mellitus är den vanligaste typen av diabetes, en kronisk progressiv sjukdom 

som kan orsaka en mängd komplikationer och följdsjukdomar (Hill, 2009). Intensiv 

forskning under de senaste två årtiondena har avslöjat att ett karakteristiskt särdrag hos 

fetma finns kopplat till insulinresistens. Kroniska låggradiga inflammationer i kroppen är 

en indikation på att vårt medfödda immunförsvar aktiverats. Nya rön tyder på att aktivering 

av det medfödda immunförsvaret sker i samband med fetma, förmedlas av metabola 

signaler i koppen, och att dessa är förhöjda hos överviktiga personer.  Personer kan 

uppleva trötthet och andra symtom som ökad törst, som ofta kommer smygande på grund 

av metabola förändringarna som diabetes medför (Casey & Kai, 2001; Ringseis, Eder, 

Mooren & Krüger, 2015).  

 

Ärftliga faktorer spelar också en viktig roll för uppkomsten av sjukdomen, barn eller 

syskon till personer med typ 2 diabetes löper ca 40 procent ökad risk att utveckla 

sjukdomen. Sjukdomen är relaterad till den allt vanligare västerländska livsstilen med 

fetma, stress, mindre fysiskt aktivitet och dålig kost (Thelin & Holmberg, 2014). Enligt 

Ericson och Ericson (2012) så betraktas inte längre sjukdomen som de ” äldres sjukdom” 

eftersom antalet unga som debuterar i typ 2 diabetes ökar kraftigt. Klein och Shearer 

(2016) menar att typ 2 diabetes och dess följdsjukdomar har nått så stor spridning bland 

människor, närmast epidemiska proportioner, där mer än en halv miljard fall förväntas år 

2030. Whitmore (2010) beskriver att det i världen snabbt ökar antal personer som utvecklar 

typ 2 diabetes. Flera av följdsjukdomarna och komplikationerna kan leda till invalidisering 

och svåra skador för patienterna, samt bli kostsamt för samhället. 

Komplikationer av diabetes mellitus 

När diagnosen diabetes ställts så har en del individer hunnit utveckla långsiktiga 

komplikationer, följdsjukdomar som uppträder efter många års sjukdom och drabbar 

framförallt ögon (retinopati), njurar (nefropati), nerver (neuropati) och åderförkalkning 

(ateroskleros) (Hill, 2009).  Diabeteskomplikationer ökar med stigande blodglukosnivå och 

antal år med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). Komplikationer från nerv-, hjärt- och kärl 

systemet, ögon och njurar bidrar till ett försämrat hälsotillstånd och livskvalitet hos 

individer med diabetes. Fotsår som kan leda till amputation och höga nivåer av blodglukos 

kan till och med orsaka behov av dialys (nefropati). Individer med diabetes har två till fyra 

gånger ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom akut hjärtinfarkt, 

kärlkramp och stroke (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Målet vid behandling av diabetes är att undvika långsiktiga komplikationer så långt som 

möjligt och upprätthålla en god livskvalitet. Blodglukosnivån mäts i måttenheten mmol/l.  

Regelbundna blodglukoskontroller är viktiga, en faste blodglukos bör t.ex. för en icke 

diabetiker ligga under 5-6 mmol/L. Blodglukosvärdet bör vara så nära det normala som 

möjligt för att undvika insulinkänningar, symtom på högt blodglukos (törst, stora 

urinmängder, trötthet), samt att undvika komplikationer. Målet för blodglukosvärdena 

måste bestämmas individuellt. Ett prov kallat HbA1C brukar tas var tredje månad för att få 

en uppfattning på den långsiktiga blodglukosnivån i blodet har varit. HbA1C är molekyler 

av det röda blodfärgämnet hemoglobulin vilket glukos binder sig till (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 
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Nationella styrdokument vid typ 2 diabetes mellitus  

 

Socialstyrelsen (2015) har i syfte att bromsa utvecklingen och för att ge stöd till individer 

med typ 2 diabetes utfärdat nationella riktlinjer. Rekommendationer innehåller riktlinjer  

kring ohälsosamma levnadsvanor som tobaks- och alkoholbruk, otillräcklig fysisk aktivitet 

och osunda matvanor. Det finns idag ett starkt vetenskapligt stöd för att 

diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras genom att förebygga de allvarligaste 

riskfaktorerna för komplikationer. Även om riktlinjerna består av rekommendationer på 

gruppnivå, så bör vårdgivaren alltid göra en individuell bedömning för den enskilde. 

Patientutbildning i egenvård är enligt socialstyrelsen centralt för hantering av sjukdomen.  

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetes vård (2015) stävar efter att information 

bör ges på ett tydligt sätt vid flera tillfällen samt att den bör upprepas och följas upp. Ett 

multiprofessionellt diabetesteam runt patienten med sjuksköterska och läkare har en central 

roll med andra yrkesgrupper som dietist, fotterapeut, kurator och sjukgymnast. 

Undervisningsformer som föreslås är gruppundervisningar, hembesök, telefonkontakt, 

planerade och extra besök hos diabetessjuksköterska. Socialstyrelsen lyfter även vikten av 

personal med rätt kompetens för att kunna uppnå bäst resultat.  

 

 

Levnadsvanor och livsstilsförändringar 

 

Genom förändrade levnadsvanor kan upp till 80 procent av typ 2 diabetes förebyggas. 

Alkoholkonsumtion, tobaksbruk, kost och motion räknas till levnadsvanor som har stor 

betydelse för hälsa och ohälsa. Försämrade levnadsvanor som, matvanor, brist på motion, 

sömn, och ökad stress bidrar till typ 2 diabetes (Spruijt-Metz, O'Reilly, Cook, Page & 

Quinn, 2014).  Procter, Mutrie, Davis och Audrey (2014) belyser vikten av en vardaglig 

fysisk aktivitet, en allsidig motion som en av de viktigaste åtgärderna mot fetman samt att 

förbättra insulinkänsligheten och minska de kroniska inflammationerna. 

 

Enligt SBU (2007) har fysisk aktivitet i många fall en tillfredställande effekt och/eller 

sekundärpreventiv effekt för personer som redan fått diagnos typ 2 diabetes. Vuori (2007) 

konstaterar att stora observationsstudier visar belägg för att ökade nivåer av fysisk aktivitet 

är associerade med minskad risk att utveckla diabetes. Styrkan i föreningen mellan fysisk 

aktivitet och risk för diabetes verkar vara relaterade till dosen av aktivitet. En viktig 

mekanism för motion i samband med förebyggande och hantering av typ 2 diabetes är dess 

effekt på insulinkänslighet i muskler, fettvävnad och levervävnad. Enligt både Casey och 

Kai, (2001) och Ringseis et al., (2015) är det komplexa faktorer som samspelar, där några 

av dem är fettfördelningen i kroppen, genetisk känslighet och metabola faktorer. En 

kombination av en stillasittande livsstil och överskottsenergiintag har lett till en ökad 

förekomst av övervikt vilket är en viktig riskfaktor för flera sjukdomar inklusive typ 2 

diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.  

 

Moreno, De Martino och da Costa (2015) beskriver att personer med sämre sömnkvalité 

eller under längre tid får mindre tillgång till sömn kan förändra sina fysiologiska rutiner, 

som dygnsrytm, som i sin tur kan leda till ändrade mat- och ätbeteende. En mindre mängd 

sömn har visat sig ge minskade mängder av ett hormon som är viktigt i regleringen av 

aptit, födointag och kroppsvikt.  Studier har visat att en avsaknad av hormonet eller låga 

nivåer kan leda till okontrollerad aptit och viktökning. Dålig sömnkvalitet har även visats 

påverka aptit, och mättnad, vilket också leder till ökad hunger och ökat födointag. 
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Withmore (2010) beskriver det som en ständigt pågående balansakt hos de flesta personer 

med typ 2 diabetes, att hantera alla parametrar som påverkar deras dagliga liv. Faktorer 

som mängd energi in, genom mat och dryck i förhållande till mängd energi ut, detta i 

relation till medicinering, blodglukoskontroller och hantering av höga som låga 

blodglukoshalter. Det finns en allmän enighet bland den aktuella forskingen om att 

livsstilsförändringar, en förändring såsom kost och ökad fysisk aktivitet är viktiga åtgärder 

som personen själv kan genomföra via egenvård. 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] författning SFS Krav på hälso- och sjukvården 2a 

§ 2014:822 bör sjukvårdspersonal arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt 

erbjuda kulturellt anpassad utbildning. Nyckelorden är bl.a. god vård, respekt, 

självbestämmande, integritet, i samråd med patienten, kontinuitet, närhet, tillgänglighet, 

medinflytande, delaktighet, helhetssyn och trygghet. Enligt 1§, kap. 5, i SFS 2014:821 ska 

hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten.  

 

Socialstyrelsen (2015) belyser att gedigen kunskap finns inom diabetesforskningen samt 

stor kunskap finns inom sjukvården om vilken kunskap och utbildning patienterna behöver. 

På vilket sätt den kunskapen och kompetensen förmedlas och hur patienterna tillägnar sig 

kunskap om sin diagnos och förmåga till egenvård varierar stort. De rekommendationer 

som SBU (2010) tillhandahåller är en så kallad livsstilsbehandling, där råd om kost med 

reducerat fettinnehåll samt ett ökat fiberinnehåll kombineras med ökad fysisk aktivitet, 

vilket skyddar mot vidare försämring av diabetes hos personer som redan har nedsatt 

förmåga att ta hand om och omsätta glukos. SBU (2010) poängterar dock att det saknas 

studier av tillräcklig kvalitet kring kostens betydelse för livskvaliteten för denna målgrupp, 

samt hur kosten påverkar förekomsten av komplikationer från organ som ögon och njurar.  

 

Egenvård 

 

Rosenqvist, Sarkadi och Vég (2007) belyser att det är svårt att förebygga och förutse hur  

patienter med typ 2 diabetes mellitus uppfattar sin roll och sitt ansvar för sin behandling 

och egenvård av sjukdomen.  Egenvård vid typ 2 diabetes mellitus är en livslång uppgift 

som syftar till att hantera symtom och behandling. Egenvård avser även förmåga att 

förändra sina livsvanor och kunna hantera fysiska och psykosociala konsekvenser i det 

dagliga livet (Bartol, 2012).  

 

Det första steget i diabetesegenvården är den så kallade primära preventionen, 

livsstilsförändringar, som att minska i övervikt, utöva fysiska aktiviteter, rökstopp, god 

kosthållning och fotvård. Sekundärprevention, tar vid trots god primär prevention, som att 

hålla god kunskap om glukosnivåer, veta vad dessa nivåer bör hålla sig inom, samt att 

kunna genomföra blodglukoskontroll och hantera sin läkemedelshantering. Tertiära 

preventionen handlar om att ta hand om de komplikationerna som kan uppstå såsom olika 

neuropatier (påverkan på nervsystemet) och svårläkta sår. Fotvård är av största vikt för att 

förhindra försämring av livskvaliteten (Wikblad, 2012). Många gånger kan det vara svårt 

att hitta motivation till egenvårdsåtgärder eftersom många vinster inte visar sig förrän i 

framtiden (Wikblad, 2012). Kontinuerlig patientutbildning och stöd krävs för att individen 

själv ska lyckas hantera sin diabetes framgångsrikt (Hill, 2009; Wikblad, 2012).    
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Omvårdnad 

Enligt WHOs (2010) definition på omvårdnad är att vård skall ges till alla människor,  

funktionshindrade, oavsett ålder, sjuk som frisk eller döende. Omvårdnad innebär att 

främja hälsa och förebygga sjukdomar. Inom omvårdnad definieras hälsa som ett 

filosofiskt begrepp, en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga livet. 

Insatserna kan då riktas mot att förstärka en persons resurser och förmågor samt att belysa 

mening i upplevelser (Birkler, 2007).  

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2010) är målet med omvårdnad att främja patienters 

fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande, men även att förebygga ohälsa samt lindra 

lidande med beaktande av patienters kulturella bakgrund, ålder, kön och dennes sociala 

villkor. Målsättningen med omvårdnad är även att balansera maktförhållandet i 

omvårdnadsrelationen, så att både patienter och närstående är delaktiga, känner trygghet 

och upplever sig respekterade. Birkler (2007) beskriver en humanistisk grundsyn med ett 

existentiellt filosofiskt synsätt i vilken människan ses som en aktiv och skapande individ, 

och som en del i ett större sammanhang. Den existentiella filosofin handlar om människans 

existens, upplevelser, frihet, ansvar för sitt eget liv samt idén om att människan har 

möjlighet att skapa sitt eget liv och livsmening. Inom hälso- och sjukvården bör man 

eftersträva en helhetssyn på patienten, en syn där fokus inte enbart får ligga på patientens 

fysiska tillstånd utan även på patientens familje- och arbetsförhållanden existentiella 

dimensioner samt de mer generella kulturella normer och sociala villkor som påverkar 

patienters konkreta situation.  

 

Enligt Jahren Kristoffersen, Norvedt och Skaug (2005) skall vårdpersonal förhålla sig 

etiskt genom att visa respekt för patienters autonomi, värdighet och integritet. Vidare 

belyser Jahren Kristoffersen et.al (2005) att omvårdnad bör anpassas till varje individ och 

en god kommunikationsförmåga är eftersträvansvärt i patient och sjuksköterskerelationen. 

Omvårdnadsbehoven måste identifieras av sjuksköterskor i syfte att öka patienters 

välbefinnande, förhindra komplikationer och uppnå hälsa. Relationen mellan vårdare och 

patienter innebär att sjuksköterskor bör möta sjuka människor med grundläggande värden 

som barmhärtighet och omtanke. Patienter skall känna att sjuksköterskor har tålamod, tillit 

och förståelse i alla situationer (Jahren Kristoffersen et al., 2005).  

 

Dorothea Orems teori om egenvård  

 

Orem är en av flera omvårdnadsteoretiker som har uppmärksammat begreppet 

patientdelaktighet samt patientens engagemang i sina egenvårdbehov, vilket Orem menar 

förutsätter att patienten har kunskap och intresse. Begrepp som Orem behandlar i sina 

teorier är egenvård, egenvårdsbehov, terapeutiska egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, 

egenvårdbrist, omvårdnadskapacitet samt omvårdnadssystem (Selanders, Schmieding & 

Hartweg, 1995). Teorin utgår från att varje individ har en inneboende förmåga till 

egenvård, tar själv ansvar för och utför egenvård för sin hälsa och sitt välbefinnande. När 

universella egenvårdsbehov, utvecklande egenvårdbehov och egenvårdsbehov relaterade 

till hälsoproblem förenas och tillgodoses tillrättaläggs förhållanden som stödjer liv, hälsa 

och välbefinnande (Orem, Taylor, & Renpenning, 2001). 
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Enligt Orem et al., (2001) utgår teorin från att varje människa är aktiv, fri och kan 

reflektera över sig själv och sin omgivning. För att fylla upp egenvårdskraven och för att 

sjuksköterskan skulle kunna använda det i sin omvårdnadsplanering så har Orem delat 

teorin i olika delteorier; egenvård, egenvårdbrist och omvårdnadssystem En förutsättning 

för egenvård enligt Orem är att individer är mogna och att de har utvecklat förmågan att ta 

hand om sig själva i de miljöer och situationer de befinner sig i, samt att de förstår 

betydelsen av åtgärder som satts in. Ungdomar och barn är därför beroende av andra i 

utförande av egenvård samt åldrande individer, funktionshindrade vuxna i varierande grad 

är beroende av närståendeomsorg (Orem et al., 2001).  

Sjuksköterskornas roll 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) ingår att främja hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan 

ska kunna identifiera och bedöma patientens resurser och förmågor till egenvård (Svensk 

förening för sjuksköterskor i diabetesvård & svensk sjuksköterskeförening, 2013). När 

sjuksköterskor möter patienter med sjukdomar som är livslånga krävs förutom den 

grundläggande omvårdnaden även att sjuksköterskor bedriver ett sekundärpreventivt 

arbete, som att stödja personer i deras livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2015) 

 

Arbetet att främja hälsa och förebygga ohälsa bör bedrivas gemensamt, tvärprofessionellt, 

där sjuksköterskor har en central roll genom den personcentrerade omvårdnaden för att 

stödja och stärka patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Sjuksköterskor har i sin 

profession kunskap om att beakta inte bara riskfaktorer, utan även resursfaktorer hos 

patienter. En stor del av sjuksköterskors roll är att samtala kring den livslånga sjukdomens 

betydelse för patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

 

 

Problemformulering 

 

Vuxna patienter över 18 år med typ 2 diabetes måste ta ett stort ansvar för sin egenvård 

men hälso- och sjukvården har ett ansvar för att ge de rätta "verktygen". Grunden i 

egenvården kring diabetes är att kunna mäta sitt eget blodglukosvärde, att kunna tolka 

resultaten. Utbildning om hur kost och fysisk aktivitet påverkar blodglukosnivån och 

utveckling av svåra följdsjukdomar är en väsentlig del av behandlingen. Komplikationer 

som kan uppstå efter många års sjukdomsdebut är nedsatt cirkulation, stroke, nerv- och 

njurpåverkan, ögonkomplikationer, stelhet i kroppens leder, dålig munhälsa och ketaocidos 

(syraförgiftning). Risken att patienter drabbas av komplikationer minskar med en god 

blodglukoskontroll. Med dagens behandling kan de flesta som har typ 2 diabetes få mildare 

komplikationer om de får ökad följsamhet i sin egenvård. Därav vikten av att 

sjuksköterskor tar del av patienternas erfarenheter för att bättre förstå patienten och dennes 

behov i egenvården.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa patienters och sjuksköterskors erfarenheter av egenvård vid typ 2 

diabetes. 
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METOD 

 

För att svara på syftet har en litteraturöversikt valts baserad på vetenskapliga artiklar 

använts som metod. En litteraturöversikt syftar till att skapa en översiktlig bild och en 

sammanställning inom det aktuella kunskapsläget för specifikt forskningsområde 

(Henricsson, 2012). Att sammanställa tidigare forskning, för att sedan sammanställa de 

tidigare studierna gav ökad förståelse för valt problemområde. (Friberg, Segesten, 

Östlundh & Dahlborg Lyckhage, 2012). 

 

Datainsamling 

 

Relevanta sökord valdes ut efter valt syfte och problemformulering. För att finna relevanta 

artiklar i förhållande till syftet var det viktigt att använda rätt sökord. Databaserna som 

författarna använde i denna litteraturstudie var PubMed och Cinahl (Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health Literature) vilka ansågs vara två av de mest relevanta 

databaserna med inriktning på forskning inom medicin, omvårdnad och vårdvetenskap 

(Henricsson, 2012). Databasen Cinahl var mer specialiserad inom på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Författarna gjorde till en början breda sökningar i databaserna. Med olika kombinationer 

av sökord kunde sökningarna senare avgränsas för att inte träffarna skulle bli för många 

och ospecifika. Sökningar gjordes i Cinahl med Cinahl Headings, ”experience”, ”typ-2 

diabetes”, ”self-management”, ”self-care”, ”nursing care” och ”nursing”. Sökningar 

gjordes även i Pub-Med med MeSh- Termer; “type 2 diabetes”, “self-management”, “self- 

care”, “nursing care” och “nursing” och utgick från booleska sökoperatörer med hjälp av 

termerna AND/OR. Författarna använde sig främst av sökoperatoren “AND”, den 

vanligaste förekommande booleska operatoren, som lade fokus på ett avgränsat område 

vilket möjliggjorde att flera sökord kunde kombineras under en sökning och träffarna 

omfattade samtliga av dessa ord. (Henricson, 2012). Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) beskriver att sökoperatoren OR finner referenser som innehåller antingen någon del 

av, eller samtliga av de söktermerna som angivits vid sökningen. Dessa kombinationer 

möjliggjorde för en säkrare sökbild. 

Urval 

Sökningar genomfördes både som fritextsökning och via ämnesordlista. I alla sökningar 

användes även “abstract available” för att få tillgång till abstract, för att snabbt kunna bilda 

sig en uppfattning om det var en relevant artikel i förhållande till syftet. Willman et al. 

(2011) beskriver att fritextsökning bygger på att den aktuella databasen försöker hitta alla 

relevanta referenser som på något sätt innehåller det sökta ordet.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle behandla vuxna med typ 2 diabetes, och deras 

erfarenheter av egenvård. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005 och 2016, då 

sökningar gjordes både före och efter årsskiftet. Artiklarna skulle finnas tillgängliga 

engelska, och kunna komma åt i fulltext i de databaser som fanns tillgängliga på engelska.  

 

Exklusionskriterier i databasen Cinahl användes begränsningen peer–review för att 

säkerställa att de var vetenskapligt granskade. I PubMed användes begränsningarna som 

“Publication dates 10 years”. För att begränsa litteraturstudiens omfattning valde 

författarna att exkludera artiklar med sammanställt resultat från tidigare studier, studier 

som handlade om typ 1diabetes och barn-och ungdomar med diabetes, artiklar som inte var 

skrivna på engelska, samt äldre än tio år (Forsberg & Wengström, 2008). 
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När sökningar gav en överskådlig mängd träffar, lästes titlarna till dessa igenom för att se 

om sökningen var av relevans i förhållande till syftet. Samtliga titlar lästes igenom för att 

finna de som föll inom ramen för det valda problemområdet. Därefter valdes titlar ut med 

relevans till frågeställning och syfte, artiklarnas abstract lästes för att hitta de som svarade 

på problemformuleringen. Här valdes ett ganska stort antal artiklar bort, dels då titeln 

uppfattades som missvisande samt att det visade sig att dessa artiklar inte undersökte 

författarnas problemområde, eller då det saknades tillgång eller åtkomst till hela artikeln. 

Artiklar som författarna bedömde kunde vara av värde att läsa valdes ut. De utvalda 

artiklarna lästes sedan igenom i sin helhet med syfte och problemformulering i åtanke. Vid 

läsning av artiklarna fann författarna referenser till andra studier. 

 

Åtta studier sökte författarna upp genom så kallad manuell sökning, via referenslistorna på 

de inkluderade artiklarna. De artiklar som hade relevans till aktuellt problemområde, var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, samt belyste frågeställningen inkluderades i 

kvalitetsgranskningen. 

 

Databas

/ 

Datum 

Sökord Begränsni-

ngar 

Antal 

Träffar/ 

Lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda  

artiklar 

till 

gransking 

Pub-

Med 

2016-01-

14 

Type 2 

Diabetes 

AND 

Self-

management 

AND 
Nursing care 

Abstract 

Published in 

the last 10 

years 

English 

language 

281 45 8 6 

Pub-

Med 

2016-01-

14 

Type 2 

Diabetes 

AND 
Self-

management 

OR 
Self-care 

AND 
Nursing care 

Abstract 

Published in 

the last 10 

years 

English 

language 

219 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Cinahl 

2016-01-

14 

Type 2 

Diabetes 

AND 

Nursing care 

AND 
Experience 

Abstract 

Available; 

Published 

Date: 

20050101-; 

Peer 

Reviewed; 

English 

Language 

34 23 3 2 

Cinahl 

2016-01-

14 

Type 2 

Diabetes 

AND 
Nursing care 

Abstract 

Available; 

Published 

Date: 

17 17 4 4 
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OR nursing 

AND 
Self-care OR 

Self-

management 

experience 

 

20050101-; 

Peer 

Reviewed; 

English 

Language 

S:a   551 123 18 14 

 

 

Dataanalys 

 

Datainsamlingen resulterade i 21 artiklar, som författarna bedömde vara av tillräckligt god 

kvalitet samt bedömdes andvändbara i litteraturstudien. Se bilaga 2. I dessa artiklar 

identifierades gemensamma teman. Dessa teman var återkommande i de aktuella studierna 

och diskuterades fram mellan författarna. De bedömdes relevanta för litteraturstudiens 

syfte och problemformulering genom diskussion mellan författarna (Henricson, 2012).   

De teman som var representativt från artiklarna grupperades i övergripande huvudteman 

och underteman för att bringa struktur och ge en helhetsbild över det valda 

problemområdet (Olsson & Sörenssen, 2011). Förhållningssättet under analysprocessen av 

artiklarna har varit med fokus på öppenhet, observans samt reflektion, genom att 

författarna under processens gång reflekterat och stämt av med varandra kring artiklarnas 

resultat (Friberg et al., 2012). Författarna utförde varsin separat kvalitetsgranskning, förda 

diskussioner mellan författarna minskade risken för feltolkningar och missförståelse av 

studierna. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag. Se Bilaga 1. De utvalda studiernas kvalitet granskades, och resultatet 

sammanställdes avseende likheter och skillnader inspirerat utifrån integrerad analys 

(Olsson & Sörenssen, 2011).  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Gemensamt för all forskning är att forskare ”bör vara kompetent och väl förtrogen med det  

aktuella området” (Olsson & Sörensen, 2011, s 86). Vidare beskriver Olsson och 

Sörenssen (2011) att det inte är det specifika kunskapsområdet, utan forskarens val av 

metod som avgör om forskningen kan räknas som vetenskaplig, samt att forskningen kan 

motivera både risk- och vinstbedömningar. Forskningen kan ge upphov till kunskap som är 

gedigen och viktig. I Sverige styrs forskning av mer eller mindre tvingande regler, både 

nationella samt internationella.  

 

För humanforskningen är Helsingforsdeklarationen grundläggande, med grundläggande 

etiska riktlinjer. Etikprövningsnämnder ger sitt godkännande om forskningen kan garantera 

att den bland annat kommer att utföras med hänsyn och respekt för människovärdet samt 

att mänskliga rättigheter och människors grundläggande frihet beaktas, framför samhälls- 

och/eller vetenskapliga behov.  För ett etiskt godkännande ska formella och informella 

hinder, som etiska eller ekonomiska hinder har uppmärksammas och beskrivits, samt att 

data behandlats och tolkats korrekt (Declaration of Helsinki, 2013). Författarna till denna 

litteraturöversikt ansvarar för att etiska och vetenskapliga normer följts, genom vårt urval 

av studier, samt genom granskning och kvalitetsanalys av de publicerade studierna. Att 

hanteringen av källmaterial gjorts korrekt, som att upphovsmännen citerats och refererats 

på ett korrekt sätt. 
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RESULTAT  

 

Kunskap och utbildning i egenvård 

Behov av diabetesutbildning 

Upplevt behov av diabetesutbildning var stark. Många av patienterna beskrev att de inte 

fick de rätta verktygen från sjukvården för att bemästra sin sjukdom (Edwall, Danielson & 

Öhrn, 2010). Bland de personer som genomgått en diabetesutbildning förekom 

uppfattningen om att den inte var individanpassad, patienternas prefenser i egenvård togs 

inte hänsyn till (Shourtus, Kemp, McKenzie & Harris, 2011). Sjuksköterskor som mötte 

patienter uppfattade att patienterna hade ett ökat behov av hälsoupplysning om sin diabetes 

diagnos. Sjuksköterskorna tyckte sig se, att trots den hälsoutbildning och information som 

sjuksköterskorna gav, var det problematisk att få patienterna att ta till sig behovet av 

nödvändiga livsstilsförändringar. Patienterna själva såg ofta inte samma problematik som 

sjuksköterskorna såg, eller upplevd stress kring sin livsstil. Men även i sin egen förmåga 

att handskas med sjukdomen och medföljande problem fanns olika uppfattningar (Wu, 

Tung, Liang, Lee & Yu, 2014).  Många gånger uppstod konflikter mellan de 

biomedicinska rekommendationerna och patienternas upplevda individuella behov 

(Shourtus et al., 2011). 

 

När patienterna uppmuntrades till att bli mer involverade i sin egen hälsa och när de visste 

att sjuksköterskan kände till deras enskilda hälsotillstånd och livsstil upplevde de att de 

inte behövde skyla över upplevda brister. Genom praktisk information och praktiska råd, 

samt när de uppdaterades om aktuella provsvar och behandlingsstrategier ökade deras egen 

förståelse om sin egenvårds betydelse, för välmående och progression av typ 2 diabetes 

(Stenner, Courtenay, & Carey, 2010). Hörnsten, Lundman, Kihl Selstam och Sandström 

(2005) menar att sjuksköterskorna måste vara lyhörda och medvetna om patienternas 

situation och mål, eftersom dessa kan skilja sig från de medicinska målen som 

behandlingen syftar till att uppnå. Okunskap hos behandlande sjuksköterskor om 

patienternas mål kan påverka patienternas upplevelser och deras tillfredsställelse i de 

kliniska mötena. Björk Bramberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) och Holmström 

och Rosenqvist (2005) beskriver att sjuksköterskorna ofta fungerar som en utbildare eller 

ledare för patientbesöket. Vid dessa besök kunde patienten anta en underordnad roll. Med 

tanke på vikten av kunskap om sin diabetes och om hur patienten bör hantera sjukdomen i 

vardagen, gavs ett alltför litet utrymme till patienterna för att ställa frågor. Om 

sjuksköterskorna såg helheten i måendet, såg till hälsa och livsstil, upplevde patienterna det 

lättare att ställa frågor. Patienterna hade svårt för att koppla ihop sjukdomen med egenvård. 

Stödet från hälso- och sjukvården, kunde patienter ibland uppleva mer som hinder än stöd, 

i sin egen egenvård. Patienterna kunde ha svårt att se hur de själva kunde ta kommandot 

och styra sin sjukdom och sin behandling. Patienterna följde hjälpligt de föreskrifter de 

hade fått, men utan att riktigt förstå varför de utförde de föreskrivna rutinerna eller hur de 

kunde dra nytta av och applicera sin nyvunna kunskap i olika vardagssituationer.  

 

Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2007) finner att patienter som har fått upprepad 

information och rådgivning ändå kunde uppfatta att de endast hade begränsad kunskap och 

svårigheter att omsätta kunskapen om sin typ 2 diabetes i vardagen. Stor mängd viktig 

information om sjukdomen var en orsak till att patienter upplevde att de hade svårt att 

sortera informationen om sjukdomsrelaterade komplikationer och information om typ 2 

diabetes i allmänhet. Information och råd om behandling som sjuksköterskan gav bör ges 
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vid upprepade tillfällen (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013; Stenner, 

Courtenay & Carey, 2010). Informationen borde vara individuell, skräddarsydd för den 

enskilde patienten.  Som sjuksköterska var det viktigt att känna till patienternas hinder, 

resurser, inställning och motivation till lärande, för att skapa en viss följsamhet i 

egenvården (Halkoaho et al., 2013; Stenner et al., 2010).  

 

Grundläggande hälsokunskaper hos patienterna visade sig viktigt. En studie visade på att ju 

bättre hälsokunskap patienter hade desto bättre klarade patienter sin egenvård. Dessa 

patienter deltog även i diabetesutbildningar i högre utsträckning. Arbetslöshet, civilstånd, 

utbildningsnivå, kön och ålder var faktorer som inverkade på patienters 

egenvårdsförmågor. Hänsyn borde tas till dessa faktorer och utbildningar borde ske mer 

systematiskt och anpassat till patienters aktuella kunskaper och sociala situation (Walton, 

Shu –Fang, Chieh-Yu, Shu-Hui, Shiow-Luan, & Tsae-Jyy, 2013). Även Carolan, Holman 

och Ferrari (2014) menar att diabetesutbildningar bör anpassas efter individers 

utbildningsnivå och kunskap i t.ex. låga socioekonomiska samhällen.  Information från 

sjukvården borde ges ” face to face”. Lättförståeliga broschyrer var att föredra samt att 

involvera patienternas familjer i diabetesutbildningarna visade sig vara viktigt för ökad 

följsamhet i egenvården.  

 

Patienter, både de nyligen insjuknade i typ 2 diabetes, men även de med fastställd diagnos 

sedan 10-15 år, uppfattade sig vara i behov av gruppstöd. Ökad självkännedom och 

beredskap att ändra livsstil fanns både bland patienter som insjuknat nyligen och de med 

längre tids sjukdom. Att acceptera och förstå den nya livsomställningen tar tid och är högst 

individuellt (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson & Hörnsten, 2015). Kneck, Fagerberg, 

Eriksson och Lundman (2014) belyste i sin studie att varaktigheten av sjukdom inte var av 

betydelse för hur långt en person hade kommit i sin egen lärandeprocess. Varje patient 

lärde sig och blev mer medvetna och lyhörda för sina kroppsliga signaler efter egen 

förmåga, kom till nya insikter och kunde själva allteftersom lättare göra prioriteringar i 

vardagen. 

Erfarenhetsutbyte 

Ett annat sätt att möta patienter var gruppmöten, där diabetespatienter träffades och delade 

sina erfarenheter med varandra. Patienternas förståelse och kunskap fördjupades genom att 

de delade sina erfarenheter. En del patienter blev mer aktiva och delade med sig i 

gemensamma diskussioner. Genom att dela sitt patientperspektiv blev diskussionerna mer 

givande. Sjuksköterskorna noterade att både psykosociala och existentiella perspektiv 

delades mellan patienterna. Speciellt kvinnor intresserade sig för dessa träffar. Genom att 

lyssna till andra patienters problematik ökade patienten sin egen förståelse för sin egenvård 

av sjukdomen (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). Gruppmöten 

förbättrade även sjuksköterskornas förståelse för patienternas situation eftersom 

sjuksköterskan aktivt lyssnade och tog del av de erfarenheter som patienterna förmedlade 

till varandra. Var och ens unika situation och synvinkel hjälpte sjuksköterskan till att få 

större förståelse med en ökad medvetenhet om patienternas hinder och svårigheter i deras 

egenvård (Boström et al., 2014; Hörnsten et al., 2005).  

 

Adolfsson et al., (2007) beskriver att rådgivning i grupp kännetecknades av ökad 

ömsesidig kommunikation och förståelse. Genom att patienter och sjuksköterskor delade 

kunskaper och erfarenheter, bidrog till att patienterna lättare tog sig informationen om 

allvarligheten i sjukdomen. Grupputbildningar var en effektiv strategi att få patienterna bli 

mer medvetna om sin skötsel av den livslånga sjukdomen typ 2 diabetes (Adolfsson et al., 

2007). 
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Stöd i egenvård 

 

Tron som stöd 

Religion upplevdes av troende människor som stöd och hjälp att hantera sjukdom i det 

dagliga livet. Genom bön upplevde de guidning och acceptans av sin situation vilket 

minskade stress och ångest känslan (Lundberg & Tharkul, 2012). Enligt Lundberg och 

Tharkul bör sjukvårdspersonal förstå vikten av religionens inverkan på egenvårdsförmågan 

hos patienter med typ 2 diabetes.  

 

Ett exempel var muslimska kvinnor som fastade under Ramadan månaden trots religionens 

förbud. Dessa kvinnor behövde ett annat stöd och rådgivning under denna månad av 

sjukvårdspersonalen. Studien poängterade vikten av att ta hänsyn till kulturella, sociala, 

ålder, kön, utbildningsnivå och ekonomiska förhållanden vid stöd av egenvårdshandlingar 

(Lundberg & Thrakul, 2012).  

Familjen som stöd 

Enligt Lundberg och Thrakul (2012) var familjen ett viktigt stöd i egenvårdsaktiviteter. 

Familjens stöd kunde vara både känslomässigt, psykosocialt, moraliskt och praktiskt och 

resulterade i en effektivare egenvård och en ökad balans i livet. Stödet från nära 

familjemedlemmar och vänner var en viktig resurs i patienternas dagliga liv. Familjens 

stöd kunde utgöra en resurs för att t. ex utöva fysiskt aktivitet och vidmakthålla 

kostförändringar i vardagen (Lundberg & Thrakul, 2012).  

 

Enligt Halkoaho et al., (2013) ökade patienternas resurser med stödjande nära relationer till 

att genomföra egenvård. En gemensam trosuppfattning inom familjen upplevdes som ett 

viktigt stöd för egenvårdsaktiviteter. Att anpassa sig till en ny livsstilsituation krävde en 

viss uppmuntran och stöd från familjemedlemmar, anhöriga och vänner. Att involvera 

familjen, de som i vardagen stödde patienten vid informationsförmedlingen, var ett bra sätt 

att stödja familjen och skapade ökad förståelse för patientens egenvårdshandlingar. 

(Halkoaho et al., 2013). 

 

Fokus på familjen, samt återkommande uppföljning av både nya patienter och patienter 

med långvarig kontakt gav trygga patienter med mindre komplikationer. Kvinnor uttryckte 

ett behov av egenvårdsstöd betydligt högre än män gjorde. De patienter som hade stöd från 

anhöriga, uttryckte ett högre behov av närstående som var delaktiga i de kliniska besöken 

med sjukvården (Isaksson et al., 2015). 

 

Upplevelser i samband med egenvård 

 

Psykologiska aspekter 

Ångest och oro över att drabbas av komplikationer vid typ 2 diabetes efter en tids sjukdom 

motiverade patienterna till egenvård. Men det förekom ofta missförstånd och förvirring 

trots information och vägledning. Många av patienterna upplevde att de inte kunde påverka 

sin sjukdom eftersom de inte uppfattade sin typ 2 diabetes som ” riktig diabetes” 

(Holmström & Rosenqvist, 2005).  

 

Patienterna i studien hade faktakunskap om vikten att hålla sitt blodsocker på en låg nivå 

för att undvika komplikationer, men upplevde svårigheter med att tillämpa den livsstil och 

vanor som krävdes. Egenvården som berörde kost- och motivationsvanor kopplades till 
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svårigheter att, på kort sikt, se positiva eller negativa effekter av förändringar (Rosenqvist 

& Holmström, 2005). Patienter saknade förtroende att de skulle hantera sin diabetes. 

Patienterna rapporterades vara minst säkra att hantera en hyper- eller hypoglykemi, på 

grund av bristande självförtroende och motivation för att kunna följa mat och motions 

föreskrifter (Wu et al., 2014).  

 

Känslor av förtret och irritation över att inte kunna generera positiva resultat gällande 

fysisk aktivitet, blodglukosnivåer och kost förhindrade egenvården, samt känslan av ofrihet 

gjorde det svårt att hantera sjukdomen (Lundberg & Thrakul, 2012). Patienterna var i 

ständigt behov av stöd och vägledning. Behov av att bli bekräftad, sedd och trodd var 

positiva psykiska aspekter till patienters utveckling av egenvårdförmågan. Genom känslan 

av att bli bekräftad, men även mer bekväm och självsäker upplevde patienterna sig mer 

självständiga i sin egenvård (Edvall, Hellström, Örn & Danielsson, 2008). 

 

Trötthet var ett av upplevda diabetes symtom som påverkade patientens vardagliga liv. 

Man fann att trötthet drabbade de patienter som upplevde fler symtom av sin diabetes, men 

även hos de som upplevde oro eller ångest. Upplevelsen av och svårighetsgraden av sin 

diabetes och sina symptom var den starkaste orsaken till trötthet, oavsett blodsockernivå 

(Park, Park, Quinn & Fritschi, 2015). Genom att sjuksköterskorna problematiserade kring 

diagnosen tillsammans med patienterna och diskuterade hur framtiden kan komma att 

förändras, kunde patienterna beskriva motstridiga känslor. Patienterna betonade vanligen 

en känsla av att, trots att de fått diabetes, önskade leva så normal som möjligt och ta 

sjukdomen för vad den är idag. Patienterna uttryckte en oro då de hade fått ökad kunskap 

om diagnosen, vilket ibland kunde upplevas mer skrämmande än ge dem tröst (Boström et 

al., 2014).  

 

Patienterna kunde till en början vid möten med sjuksköterskor uttrycka visst motstånd till 

livsstilsförändringar, som genom att påpeka vikten av att kunna få behålla sitt dagliga liv 

med sina trygga vanor och rutiner. Detta kunde en del patienter beskriva upplevas viktigare 

än att sköta kontroller och övergång till ett hälsosammare liv. Vid möte med sjukvården 

presenterade sjuksköterskor tydligt för- och nackdelar med att leva med diabetes, men även 

möjlighet att diskutera om dessa. En fördel som patienter angav var att det blev ett tillfälle 

för dem att faktiskt försöka genomföra en livsstilsändring och leva mer hälsosamt 

(Boström et al., 2014). 

 

Patienterna tycktes vara medvetna om vikten av att ändra livsstil, som att minska sin vikt, 

men också om svårigheterna i samband med en sådan ändring livsstil. Patienter som 

upplevde sig att få ingen, eller lite uppmärksamhet kring svårigheterna, visade på det 

välkända faktum att livsstilsförändringar i samband med mat- och motionsvanor kan vara 

svårt att åstadkomma utan stöd (Björk Bramberg et al., 2012). Kvinnor uppgav att deras  

erfarenheter av att ha och leva flera roller samtidigt, som att vara mamma, morföräldrar, 

anställd och diabetiker kunde innebära svårigheter att hantera egenvården då rollerna 

varierade (Murrock, Taylor & Marino, 2013). Patienterna som började prata och diskutera 

om sin hälsa och livsstil med sin diabetessjuksköterska kunde beskriva att kontakten till 

sjuksköterskan utvecklades över tid (Stenner et al., 2010). 

 

Patientdelaktighet 

Många gånger kände patienterna sig förvirrade och otrygga om olika professioner kom 

med nya råd om behandling och stöd. I ett led att införa personcentrerad vår inom  
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diabetesvården, fann forskarna att sjuksköterskorna blev mer medvetna om vikten av att 

lyssna på och lära av patienterna (Stenner et al., 2010). Samtalet med patienten 

prioriterades, till att lyssna, diskutera och interagera med patienter, i stället för att lämna 

information och råd som de tidigare gjort i mycket större utsträckning (Stenner et al., 

2010). Enligt studien kunde en personcentrerad vård öka möjligheterna för att möta de 

olika och föränderliga behoven hos personer som lever med typ 2 diabetes. Efter 

återkommande tillfällen med information och rådgivning kunde sjuksköterskorna lätt 

förvänta sig att patienten hade den kunskap som denne behöver för att hantera sin sjukdom 

(Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman, 2014). Patienterna upplevde att det var lättare att 

prata om sin typ 2 diabetes och sin egenvård om de blev bekräftade i sin situation, av 

vårdpersonal som hade en förhållningssätt baserad på en helhetssyn och kontinuitet i 

diabetesvården (Stenner et al., 2010).  

 

Patienternas syn på tillfredsställande möten, en upplevelse av att sjuksköterskan visar äkta 

intresse för patienternas egenvård och självbestämmande. Möten baserat på respekt för 

patienternas självständighet och jämlikhet i stället för på hur blodsockervärdet legat och 

hur följsamheten i behandlingen hanterats (Hörnsten et al., 2005). Boström et al., (2014) 

fann i sin studie att sjuksköterskor även beskrev en känsla av otillfredsställelse och 

osäkerhet då de uppfattade sig mer som guider för patienterna. Sjuksköterskorna kände 

ansvaret som ”diabetes experter”, att de skulle öka patienternas välbefinnande, samtidigt 

som de ville säkerställa patientsäkerheten, att patienterna verkligen förstod allvaret i av sin 

diabetes, sitt behov av behandling och egenvård samt de potentiella komplikationer som 

kunde följa (Moser, van der Bruggen & Widdershoven, 2005). 

 

Delat beslutsfattande, att patienten tillsammans med andra yrkeskategorier, utgör ett 

multiprofessionellt vårdteam som beslutar om frågor gällande sin vård. Här hade 

diabetessjuksköterskan även en roll att med sin specialistkunskap skapa trygghet, stödja 

patientens egen förmåga och värnar om patientens autonomi (Moser et al., 2005). 

Patienters upplevelse av att få stöd i att utvärdera goda och dåliga levnadsvanor, ökade 

tilltron till sjuksköterskans förmåga att upptäcka och förhindra risker mot patienters hälsa. 

Detta gav patienter en känsla av självständighet och trygghet i vardagen. När patienterna 

blev bekräftade i sina upplevelser, upplevde de sig säkrare och mer oberoende.  Att som 

patient få bekräftelse och bli trodd, fann forskarna vara en viktigt positiv drivkraft för att 

patienterans färdigheter och kunskaper om sjukdomen kunde fördjupas (Edvall, Hellström, 

Öhrn, & Danielson, 2008; Entwistle, Prior, Skea, & Francis 2007).  

 

Mooser et al. (2005) beskriver att patienter blev tryggare, självsäkrare och självständigare 

genom en ökad förståelse och kunskap och möjlighet till delaktighet i beslut om frågor 

gällande sin vård och behandling om hur och vad som var bäst för patienten själv. 

Patienters personliga kompetens i sina unika livssituationer var avgörande i hur dessa 

kunden hantera beslut rörande sin behandling och egenvård (Mooser et al., 2005). Även 

Adolfsson et al. (2007) beskriver att ökad kunskap och självförtroende att kunna hantera 

sin diabetes gav patienterna en ökad känsla av självkontroll. 

 

Sjuksköterskornas roll i egenvården 

 

Patienter uppgav att det var viktigt på vilket sätt sjuksköterskor närmade sig, intresserade 

sig för patienten. Att de gav en känsla till patienter som fick dem att känna förtroende och 

tillit. En känsla av att sjuksköterskan var genuint intresserad om patienternas mående i 

helhet, och noterade och intresserade sig för deras hälsa och kunskap om livsstil. När de 
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patienterna uppgav att de kände sig trygga, vågade de också ställa frågor som de kanske 

tyckte kändes för enkla och oviktiga (Stenner et al., 2010).  

 

Uppmärksamhet på patienternas resurser, eller förmågor kunde lätt förbises, om frågor inte 

uppmärksammades och ställdes av sjuksköterskorna. Patienterna själva nämnde eller 

pratade sällan om egna bristande förmågor, med förevändning att de förväntade att 

sjuksköterskan skulle ta upp eller ställa den rätta frågan (Halkoaho et al., 2013). 

Tid för samtal ansågs vara av stor betydelse om dessa frågor skulle komma att tas upp till 

diskussion, men även trovärdighet och en gemensam känsla för humor i den stödjande 

relationen med sjuksköterskan (Halkoaho et al., 2013). En förståelse för hela människan 

och patientens individuella upplevelse av sjukdom, genom att hitta gemensamma mål och 

stärka en relation baserad på omsorg, känslighet och empati ökade känslan trygghet och 

tillit (Hörnsten et al., 2005).   

 

Genom att anta ett personcentrerat förhållningssätt lade sjuksköterskorna större vikt på att 

fråga patienterna om deras mål och framtidsutsikter. Sjuksköterskorna uppgav att de 

tidigare i större utsträckning hade upplevt sig osäkra på om de verkligen gav rätt stöd för 

sina patienter eller inte. Sjuksköterskorna upplevde att med ett personcentrerat 

förhållningssätt hade de större mod att diskutera allvaret i diabetessjukdomen, som sågs 

som avgörande för att motivera patienter till ökad egenvårdsförmåga (Hörnsten et al., 

2005; Stenner et al., 2010). 

 

Med ett personcentrerat förhållningssätt beskrev sjuksköterskorna att de upplevde sig mer 

säkra vid mötet med patienterna. De uppfattade att hade mer mod att ta upp frågor och 

diskutera med patienterna om svårighetsgraden av deras diabetes och deras 

framtidsutsikter. Sjuksköterskor framhöll hur viktigt det var att ställa frågor av existentiell 

karaktär, vilket de uppfattade var avgörande för att för att motivera patienterna i sin 

egenvård och öka deras engagemang i sina dagliga liv (Boström et al., 2014).  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikt som metod, bedöms av författarna vara en metod för ge en ökad kunskap 

kring forskningsläget i det aktuella problemområdet. De databaser som sökningarna valdes 

att göras i, var etablerade sökmonitorer som tillhandahålls via inloggning av 

Sophiahemmets högskola. Sökningar i Cinahl och PubMed då dessa databaser hade 

omvårdnadsfokus. Sökning skedde dels via MeSH termer, men även via frisökning. 

Exkluderings- och inkluderingskriterier i sökningen gjordes utifrån syftet (Friberg, 2012). 

På det sättet kunde en avgränsning göras vilket ledde till en mer precis kontext. 

Exkluderingen bestod dels av att välja bort artiklar författade på ett annat språk än svenska 

och engelska. Det var en stor mängd artiklar som författarna sökte igenom, samt granskade 

abstract (Henricson, 2012).  

 

Då tiden var för sökning av artiklar var begränsad, var tiden var en faktor som kan inverka 

på kvalitén på arbetet (Henricson, 2012). De sökord som används i litteraturöversikten 

valdes med utgångspunkt till syftet. Vid översättningen av sökorden valdes att översätta 

erfarenhet till engelskans ”experience” då MeSH-termen ”self kohorens” inte gav 
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tillräckligt med sökträffar. Delaktighet, ”patient participation” som sökord valdes bort då 

kombinerat med ”self-care” och ”self-management” gav för få träffar.  

 

Urvalet av artiklar och studier bedöms av författarna som till stor del representativt, då 

patientgrupper som deltagit varit blandade, spridda åldrar och etnicitet. Det valdes att inte 

söka artiklar ur ett genusperspektiv då intresset består av personers generella 

erfarenheter/upplevelser av egenvård. Av samma anledning valdes att inte begränsa 

sökningen ur ett kulturellt perspektiv. En svaghet var att artiklar söktes från år 2005. Då 

forskningen kring patienters egen erfarenhet och upplevelse av egenvård har blivit allt mer 

i fokus under senare år, hade det varit önskvärt med tyngdpunkt på de fem senaste åren 

tillbaka i tiden, men då hade inte sökresultatet varit tillräckligt. Östlundh (2012) förtydligar 

även att vetenskapligt material som publicerats i allt snabbare takt kan anses vara föråldrat. 

  

De artiklar som sökts via databaser begränsades till ett omvårdnadsveteskapligt perspektiv. 

Ur referenslistor på de valda artiklarna fann författarna åtta artiklar manuellt, dessa hade ett 

vidare vårdvetenskapligt perspektiv, även dessa artiklar belyste studier i enlighet med 

syftet, varför författarna valde att inkludera dessa i litteraturstudien. En styrka i  

litteraturstudien var den globala representativiteten av valda artiklar, som enligt författarna 

var bred, då studier från olika sjukvårdssystem i fyra olika världsdelar ingick i resultatet.  

Kvalitetsgranskning omfattar hela forskningsprocessen, från litteratursökning till 

kvalitetsgranskning, för att stärka litteraturstudiens trovärdighet och validitet (Henricson, 

2012). De artiklar som exkluderades av författarna på grund av för låg vetenskaplig 

kvalitet, berodde främst på en alltför vag beskrivning av metod. Författarna upplevde 

svårigheter i bedömningen av artiklarnas kvalitet, vilket författarna menar bero på 

bristande vana i kvalitetsbedömning. 

 

Giltighet och trovärdighet  

Under litteraturstudiens gång strävade författarna efter att i möjligaste mån använda 

primärkällor i bakgrundsbeskrivningen, samt söka den senaste forskningen inom valt 

ämnesområde. Det resulterade i att några referenser var äldre än tio år även om till största 

delen i inte var äldre än tio år. Då författarna eftersträvade vetenskaplig status i de valda 

resultatartiklarna inkluderades enbart artiklar som var bedömda peer-reviewed vid 

databassökningarna. Övriga artiklar var samtliga publicerade i vetenskaliga tidskrifter, som 

bedömdes ha tillförlitligt vetenskapligt underlag. Författarna läste och granskade till en 

början artiklarna individuellt.  För att efter det diskutera innehåll och bedömning. 

Granskningen utfördes genom att systematiskt gå igenom artiklarnas metoddel samt 

resultatdel för att upptäcka brister och otydligheter (Olsson & Sörenssen, 2011).  

 

Författarna har använt sig av ordböcker samt översättningsprogram i datorn, som 

Googletranslate, samt bollat funderingar och tankar med varandra. Men även bollat tankar 

med utsedd handledare. Författarna uppfattar att risken för feltolkningar och missförstånd 

relaterat till misstolkningar och språkförbistringar på detta sätt minimerades (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Analysprocessen har präglats av öppenhet och reflekterade kring vad som var 

meningsbärande i texterna genom att författarna under forskningens gång regelbundet 

diskuterat och bollat tankar och funderingar med varandra. Kvalitetsanalys gjorts med stöd 

från metodböcker (Forsberg & Wengström, 2013), samt utifrån vetenskaplig klassificering 

av utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Willman et al., 2011). Se bilaga 
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Representativitet och generaliserbarhet  

Olsson och Sörenssen (2011) beskriver att när forskaren försöker beskriva innehållet av 

värdet i en studie , räcker det inte med att läsa och förstå den data som presenteras, utan 

även kunna dra slutsatser av dessa. Resultatet måste ses i ett bredare perspektiv, 

generaliserbarhet, graden av överförbarhet av resultat från vald urvalsgrupp till 

populationen. Forsberg och Wengström (2008) beskriver vidare att en förutsättning för 

generaliserbarhet är att urvalsgruppen i studierna är representativa gentemot populationen, 

samt att bortfallet av deltagare/respondenter i studierna är så litet som möjligt. Författarna 

till denna litteraturstudie anser att urvalsgruppen i med hänvisning till typ 2 diabetes varit 

representativ.  

 

Författarna noterade kring bortfallet i de inkluderade studierna, i två av dessa studier var 

bortfallet förhållandevis högt. Tre av studierna riktade sig enbart mot kvinnliga patienters 

upplevelser. Två studier riktade sig mot både patienter och sjuksköterskor/behandlare, ena 

studien endast med kvinnliga deltagare. En studie riktade sig enbart mot 

sjuksköterskor/behandlare. Med den inriktningen på studierna fann författarna att syftet 

behövde omformuleras, till att även innefatta sjuksköterskors erfarenhet av egenvård vid 

typ 2 diabetes.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters och sjuksköterskors erfarenheter av 

egenvård vid typ 2 diabetes. Resultatet kategoriserades i fyra huvud rubriker och i sex 

underrubriker.1)Kunskap och utbildning i egenvård med underrubrik; behov av 

diabetesutbildning och erfarenhetsutbyte. 2)Stöd i egenvård; tron som stöd och familjen 

som stöd. 3) Upplevelser i samband med egenvård; psykiska aspekter och 

patientdelaktighet. 4) Sjuksköterskans roll i egenvården 

 

Författarna har valt att diskutera sina fynd enligt Dorothea Orems teori för att förstå 

resultatet och dess betydelse för omvårdnad. Resultatet speglas mot Orems begrepp i 

delteorierna om egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård inkluderade personers 

färdigheter, den personliga kompetensen i det dagliga livet (Orem et al., 2001; Moser et al., 

2005). Egenvården för patienter med typ 2 diabetes är en livslång uppgift som syftade till 

att lära sig hantera symtom och upprätthålla behandling. Patienters erfarenheter av 

hantering av sin sjukdom och egenvård var mycket personlig och avsåg även förmågan att 

förändra sina livsvanor och kunna hantera fysiska och psykosociala konsekvenser i det 

dagliga livet (Bartol, 2012; Carolan et al., 2014).  

 

Orem presenterar tre olika verktyg för sjuksköterskan i sitt omvårdnadssystem, nämligen 

fullständigt kompenserad, delvis kompenserad, stödjande och undervisande system. Det 

stödjande/ undervisande systemet kunde användas när personen skulle lära sig att utföra 

olika handlingar för att tillgodogöra sig egenvårdbehoven (Orem et al., 2001).  

Sjuksköterskan kan i sin interaktion med en annan person använda sig av olika metoder för 

att handleda, stödja, skapa en miljö som främjar en utveckling och målet är att stödja 

personen till självständighet (Orem et al., 2001). Enligt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010; 2015) var målet med omvårdnad, att främja patientens fysiska och psykiska hälsa 

och välbefinnande. Sjukdomar som är livslånga krävs förutom den grundläggande 

omvårdnaden även ett att sjuksköterskan bedriver ett sekundärpreventivt arbete, som att 
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stödja patienten i dennes livssituation i syfte att förebygga ohälsa samt lindra patientens 

lidande, beaktat både till dennes kulturella bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. 

 

Egenvårdsbristen uppstod när egenvårdkraven var större än egenvårdskapaciteten och 

krävde helt eller delvis kompenserade omvårdnadshandlingar från sjuksköterskans 

omvårdnadskapacitet vilket innefattade bl.a. hennes personliga kunnande, attityder och 

färdigheter (Orem et al., 2001). Egenvårdsbristen, var inte statisk utan varierade med en 

rad olika faktorer, både hos patienten, men även yttre omständigheter (Kneck et al., 2014). 

 

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

egenvården, missuppfattningar, dålig kunskap om intag av kost och fysiskt aktiviteter var 

vanliga. Trots grundläggande kunskap om typ 2 diabetes kände många sig förvirrade, 

osäkra och uttryckte ett behov av stöd (Shourtus et al., 2011; Wu et al., 2014). Dorothea 

Orem beskriver i sin teori om egenvårdsbrist att kunskap är en mycket viktig faktor för 

egenvårdskapaciteten (Orem et al., 2001). Andra viktiga faktorer i resultaten för främjande 

eller förhindrande egenvården var hänsyn till kulturella, sociala, familjära, livsåskådning 

och ekonomiska förhållanden (Carolan et al., 2014; Isaksson et al., 2014; Walton et al., 

2014). Tron kunde vara ett viktigt stöd och faktor i egenvården (Lundberg & Thrakul, 

2012). Orems teori innefattar dock ingen andlighet som för många är en viktig del i hälsa 

och välmående (Orem et al., 2001). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer finns det idag ett starkt vetenskapligt 

stöd för att diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras genom att förebygga de 

allvarligaste riskfaktorerna. Gedigen kunskap finns och information ges till patienterna om 

egenvårdens betydelse för att minska riskerna för komplikationer. Rekommendationer som 

hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, minskad övervikt, samt rökstopp. 

Socialstyrelsen (2015) noterar även att det finns det en alldeles för hög andel personer med 

typ 2 diabetes som inte förmår följa råden. I resultatet kunde författarna se att det hos 

patienter fanns upplevelse om bristande kunskap. Liknande resultat beskriver (Björk 

Bramberg et al., 2012; Holmström och Hörnsten et al., 2005; Rosenqvist, 2005) att 

bristande följsamhet kunde bero på svårigheter för patienterna att ta till sig den kunskap 

som gavs, eller att patienterna hade kunskapen, men snarare en oförmåga att realisera 

egenvården kring den egna personen. Trots grundläggande utbildning kring typ 2 diabetes 

kände många patienter sig förvirrade, osäkra och uttryckte ett behov av stöd inom flera 

områden. Områden som ofta framstod som förhållandevis grundläggande var kunskap om 

kost och motion (Björk Bramberg et al., 2012; Holmström & Rosenqvist, 2005; Hörnsten 

et al., 2005).  

 

Mot den aktuella forskningen menar Casey och Kai, (2001) och Ringseis et al., (2015) att 

forskningsresultaten tyder på en aktivering av det medfödda immunförsvaret i samband 

med fetma och övervikt, därför framstår det av stor vikt att patienterna får stöd i 

grundläggande egenvårdsåtgärder. I litteraturstudiens resultat framkom att motivation är en 

viktig del i egenvårdskapaciteten, att förändra levnadsvanor, framför vad gällde kost och 

fysisk aktiviteter krävde motivation. Bristande motivation berodde på svårigheter att på 

kort sikt se positiva och negativa effekter på förändringar vilket innebar begränsad 

egenvårdskapacitet. Som att personer som genomgått diabetesutbildningar fortfarande 

kunde ha svårt att skapa en förståelse för hur de skulle realisera egenvården, eller omsätta 

den kunskap som de fick från utbildningen i praktiken (Holmström & Rosenqvist, 2005; 

Wu et al., 2014).  
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Mot den förståelse att typ 2 diabetes och dess följdsjukdomar har nått så stor spridning 

bland människor, närmast epidemiska proportioner (Klein och Shearer, 2016) tolkar 

författarna det att patienterna behöver stöd i och ökad förståelse över hur den 

samhällsstruktur vi lever i påverkar oss i vår vardag i stor grad. Att förändra levnadsvanor 

och realisera och vidmakthålla egenvårdsaktiviteter kräver mycket stöd från sjukvården. 

Detta stämde väl överens om Orems teori om egenvårdbrist där bristande motivation 

beskrivs som en faktor som leder till minskad egenvårdskapacitet. Omvårdnadsystemet 

beskriver samspelet mellan sjuksköterskan och personen med brister i sin egenvård. Enligt 

Orems teori skall sjuksköterskan vara den stödjande och undervisande länken i det 

omvårdnadssystem hon/han väljer att basera sin omvårdnadsplanering på.  

 

Egenvårdskapacitet och egenvårdsbrister skall identifieras av patienten själv (Orem et al., 

2001). För att möta upp dessa krav behövs en god utformning och planering runt patienten. 

Detta kräver ett visst mått av omvårdnadskapacitet hos sjuksköterskan. Undervisning kan 

ske när personen behöver lära sig nya färdigheter eller lära sig nya saker för att klara av sin 

egenvård. En förutsättning vid undervisning alltid är att personen är motiverad till att lära 

sig och var medveten om sin kunskapsbrist (Orem et al., 2001; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

I resultat framkom bristande kunskaper inom flera områden, det framkom att personer som 

genomgått diabetesutbildningar ändå inte hade en klar förståelse för hur de skulle hantera 

egenvården. Diabetesutbildning enskilt eller i grupp där patienter och sjusköterskan 

tillsammans kunde dela på erfarenheter ökade förståelse och kunskap. Grupputbildningar 

visade sig kunna vara en effektiv strategi att stärka patienterna bli mer medvetna om sin 

egenvård. Kvinnor efterfrågade mer grupputbildningar än männen som efterfrågade mer 

självstyrande och oberoende utbildningar. En mer personcentrerad, individanpassad  

utbildning gav mera trygghet och följsamhet i egenvården (Adolfsson et al., 2007; Boström 

et al., 2014; Hörnsten et al., 2005).  

 

I studier menar Björk Bramberg et al., (2012), Holmström och Rosenqvist (2005) och 

Hörnsten et al., (2005) att det belyses hur god och tydlig information ofta inte är tillräcklig, 

utan det är avgörande hur patienten förmådde att ta till sig informationen och kunskapen. 

På liknande sätt beskriver Kneckt et al., (2014) om hur viktigt det är med en 

individanpassad information, beroende på patientens aktuella livssituation där 

sjuksköterskans lyhördhet för patientens förmågor till egenvård beaktas. Som patientens 

egen förmåga och medvetenhet och vara lyhörd för kroppsliga signaler och sätta dessa i 

samband med sin diabetes kan variera.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver att sjuksköterskan har i sin profession att 

beakta inte bara patienters riskfaktorer, utan även resursfaktorer. En stor del av 

sjuksköterskans roll är att samtala kring den livslånga sjukdomens betydelse för patienten, 

i sin vardag men även på längre sikt. Även Carolan et la., (2014), Halkoaho et al., (2013) 

och Stenner et al., (2010) belyser att patienten påverkas av den aktuella livssituationen, 

som till exempel familjesituation, socioekonomisk situation, och/eller utbildningsnivån 

som i sin tur påverkar hur patienten förmår att ta till sig informationen och omsätta 

egenvården i vardagen.  
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På grund av detta tolkade författarna att diabetesutbildning och information som baserar på 

biomedicinska värden riskerar att inte nå fram till patienterna mer än som just information 

eller sakkunskap. Att patienternas aktuella individuella förmågor lätt förbises eller inte 

uppmärksammas tillräckligt.  

 

Resultat av litteraturstudien belyste på flera faktorer som begränsade patienters 

egenvårdskapacitet. Diskussion av resultatet enligt Orems egenvårdsteori gav en klarare 

bild av de faktorer som påverkar egenvårdskapaciteten. Eftersom teorin tar hänsyn till 

faktorer såsom social- och kulturell tillhörighet, ålder och genus i egenvårdskapaciteten s 

å synliggör teorin om vilka faktorer sjuksköterskan skall vara medveten om och vikten av 

att ha kunskaper om hur de påverkar patientens egenvård. Svensk sjuksköterskeförening, 

(2014) belyser att sjuksköterskan ska anpassa omvårdnaden efter patienternas unika behov 

och förutsättningar oavsett kulturbakgrund, klasstillhörighet, genus och ålder. 

 

Hälso- och sjukvårdslagens [HSL] författning SFS Krav på hälso- och sjukvården 2 a § 

2014:822 är tydlig med att sjuksköterskan bör arbeta utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet, samt erbjuda kulturellt anpassad utbildning. Mot bakgrund av detta menar vi att 

det inte kan nog poängteras hur viktigt det är att i praktiken, i mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2010) har information och utbildning 

en viktig plats i sjuksköterskans möte med patienten. Vården kring patienten med typ 2 

diabetes ska leda till att främja patienternas fysiska, psykiska hälsa samt välbefinnande, 

men även förebygga mer ohälsa och lidande. Några av nyckelorden som beskrivits enigt 

HSL respekt för varje individ, möjlighet till självbestämmande, integritet, vård och 

omvårdnad i samråd med patienten, kontinuitet, delaktighet, helhetssyn och trygghet. Vår 

tolkning var att det belyser hur viktigt det var att vården bedrivits på ett sätt som beskrivs i 

1§, kap. 5, i SFS 2014:821, att vården så långt som möjligt utformats och genomförts i 

samråd med patienten. Om maktbalansen i omvårdnadsrelationen inte synliggjorts, med 

fokus på delaktighet och ömsesidig respekt ökade risken för att patientens styrka i sin 

egenvård inte togs tillvara av sjukvården.  

 

I resultatet framkom att patienter som fick utrymme i vårdrelationen och uppmuntrades att  

våga diskutera och utvärdera sina levnadsvanor, både goda och dåliga, tillsammans med 

sjuksköterskor med specialistkunskap, stärktes i sin egenvård som att upptäcka och 

förhindra risker i vardagen. Patienters egenvårdsförmågor växte sig starkare, patienter blev 

tryggare i sina egna beslut vilket gav en känsla av ökad självständighet (Edvall et al., 2008; 

Entwistle et al., 2007; Hörnsten et al., 2005; Moser et al., 2005).  

 

Genom att ta vara på och samarbeta kring patientens personliga kompetens, hur han/hon 

hanterar olika beslut rörande sin sjukdom och egenvård samt om hur sjuksköterskor kunde 

möjliggöra, erbjuda en trygg och bekväm kontakt, kunde patienterna också våga delge sina 

upplevda svårigheter och/eller motstridiga känslor kring sin sjukdom och egenvård 

(Boström et al., 2014; Hellström et al., 2014). Egenvårdsteori får allt större praktiska 

konsekvenser eftersom den tvingar sjukvården att fundera över hur professionella 

bedömningar på bästa sätt kan förmedlas, men även hur patienten får stöd och motiveras. I 

det samspelet spelar sjuksköterskan en nyckelroll (Lauder, 2001). Vår tolkning är att det är 

i det genuina mötet mellan patienter och sjuksköterskan där patienters grundläggande 

behov att bli bekräftade och sedda. Något som Svensk sjuksköterskeförening (2015) belyst, 

där sjuksköterskan i sin profession visade sig ha viktig kunskap om att beakta patentens, 

riskfaktorer, men även resursfaktorer, samt att genom samtal och lyhördhet nå fram till 

patienten.  
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Författarnas tolkning av resultaten visade på ett starkt behov av ett holistiskt synsätt med 

mera personcentrerad vård där alla strategier för få till det med en god egenvårdskapacitet 

bör vara individanpassad för att skapa en ökad förståelse. Resultatet i relation till Orems 

omvårdnadssystem gav en tydlig bild på att sjuksköterskan skall i samspel med patienten 

vara intresserad om hans/hennes mående i helhet för att kunna klargöra egenvårdsbristen 

och vara medpartnern till patienten än att vara en förmyndare som vårdar utan att ta hänsyn 

till patienternas sociala bakgrund, kunskap, motivation, behov och stöd.  

 

Slutsats 

Slutsats: Typ 2 diabetes är en långvarig sjukdom som kräver livslång egenvård där 

patienters erfarenheter av egenvård är högst individuella. Egenvårdsförmågan, men även 

förtroendet till sin förmåga påverkades livet igenom. En förändrad livssituation kunde 

påverka patientens förmåga att upprätthålla egenvårdsförmågan, även efter lång tids 

sjukdom. För att patienterna skulle våga delge rädslor och svårigheter var det av stor vikt 

att relationen mellan sjuksköterska och patient bygger på ömsesidighet och respekt. Stöd 

från familj, vänner var av stor vikt, här hade sjuksköterskan en viktig roll att uppmuntra, 

vara lyhörd för patienters individuella behov till stöd i sin egenvård. Med ett 

personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan främja patientens förmåga till god 

egenvård.  
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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strukturer (teorier och modeller). 

 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad 

omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Adolfsson, T,E., Starrin, B.,Smide, 

B., & Wikblad, K. (2007).  

2007 

 

Sverige 

Type 2 diabetic 

patients’ experiences 

of two different 

educational 

approaches—A 

qualitative study 

 

 

 

Syftet med den aktuella 

studien var att undersöka 

patienters upplevelser av  

att delta i 

gruppundervisning, 

program eller tar emot 

enskild rådgivning. 

Semistrukturerade 

intervjuer var på band, 

transkriberades ordagrant 

och analyseras med hjälp 

av kvalitativ 

innehållsanalys. 

n=28 

(43) 

Tre huvudkategorier 

kristalliserades ur intervjuerna: 

(I) relationer, (II) lärande och 

(III) som styr sjukdomen. 

Relationerna i individuell 

rådgivning verkade vertikal, 

som kännetecknas av 

enkelriktad kommunikation. 

Relationerna i  

gruppen verkade vara 

horisontell, som kännetecknas 

av tillit och ömsesidig 

kommunikation. De som  

hade fått individuell rådgivning 

talade om att lära av de råd som 

sjukvården gav, och som  

patienterna förväntades att följa. 

I egenhjälpsgrupperna pratade 

patienterna mer om deltagande 

lärande, handledare och 

patienter delade sina kunskaper 

och sina erfarenheter. 

I 

K 

Björk Bramberg, E., Dahlborg-

Lyckhage, E., & Määttä, S. (2012).  

 

Sverige 

 

 

Lack of individualized 

perspective: A 

qualitative study of 

diabetes care for 

immigrants in Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva den vård 

som tillhandahålls av en 

diabetessköterska, och de 

vårdbehov som personer 

med typ 2 diabetes 

mellitus av och har 

invandrarbakgrund 

uttrycker. 

Kliniska möten mellan en 

diabetessköterska 

specialist och 10 

personer som 

diagnostiserats med typ 

2-diabetes mellitus 

observerades och 

analyserades med hjälp 

av kvalitativ 

innehållsanalys 

n=10 

(15) 

Ett tema, "diabetessköterska 

specialist som dirigent för 

besöket", och fyra kategorier  

framkom från resultaten, som 

visar maktobalans mellan 

patienter och  

diabetessjuksköterskan, liksom 

avsaknaden av ett 

individperspektiv.  

Övergång från ett  

medicinskt perspektiv till ett av 

öppenhet gentemot människors 

II 

K 
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erfarenheter ger en  

möjlighet för vårdgivare att ge 

patienter som lider av typ 2-

diabetes mellitus. Det 

medicinskt perspektiv tycktes 

styra besöket Därför bör teknik- 

centrerad vård utvecklas genom 

att inkludera individanpassad 

vård. 

Boström, E., Isaksson, U., 

Lundman, B., Graneheim, H, U., & 

Hörnsten, Å. (2013).  2013 

 

Sverige 

 

Interaction between 

diabetes specialist 

nurses and patients 

during group sessions 

about self-

management in type 2 

diabetes 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

samspelet mellan 

diabetes 

specialistsjuksköterskor 

och patienter med typ 2-

diabetes under 

gruppmöten om 

egenvård. 

Tio DSN och 44 patienter 

observerades under 

gruppmöten om 

självförvaltning, och 

därefter observationerna 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

n=54 

44 patienter 

10 diabetes 

Sjuksköterskor 

(0) 

Man fann att interaktionen 

präglades av tre  

teman; få personlig kompetens, 

närma sig varandra, se 

situationen ur andras/olika  

perspektiv, och kämpar för 

inflytande över sin egen 

situation.  

 

Det är viktigt att uppnå en 

interaktion som är 

unik och patientnära, där DSN 

är medveten om varje patients 

individuella behov och undviker  

att svara på patienter i ett 

normativt, tillrättavisande  

sätt.  

En tillfredsställande interaktion 

kan stärka patienternas 

egenvård, och även kan  

stärka DSN i sin professionella 

yrkesutövning. 

1 

K 

 

Boström, E., Isaksson, U., 

Lundman, B., Lehuluante, A., & 

Hörnsten, Å. (2014).  

2014 

 

Sverige 

Patient-centred care in 

type 2 diabetes – an 

altered 

professional role for 

diabetes specialist 

nurses 

Syftet med denna studie  

var att beskriva specialist 

diabetessjuksköterskors 

erfarenheter av 

patientcentrerad vård för 

patienter med typ 2 

Den aktuella studien har 

en deskriptiv explorativ 

design. 

Data samlades in från 

fokusgruppsintervjuer 

och 

n=10 

(0) 

 

Personcentrerat 

(PCC)förhållningssätt berikade 

relation med patienter som 

berördes och gav 

patienterna mod att på allvar 

diskutera om sin diabetes.   

II 

K 
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diabetes  

 

individuella intervjuer 

med DSN 

Hur sjusköterskorna kan främja 

egenvården hos patienterna i 

sina dagliga liv. En ambivalens 

hos sjuksköterskorna gentemot 

PCC fanns. Sjuksköterskorna 

guidade, hjälpte patienter att 

välja den bästa vägen för deras 

eget välbefinnande, istället för 

att enbart vara diabetesexperter. 

Förståelsen för patienternas 

upplevelse av sin situation 

förbättrades genom gruppträffar 

för patienterna, där de träffade 

andra patienter och kunde dela 

erfarenheter, där även 

sjusköterskan gavs möjlighet att 

delta i diskussionen.  

Sjusköterskorna uppgav att 

genom det personcentrerade 

förhållningssättet antog en 

annan roll; lyssna och diskutera 

med patienter, i stället för att ge 

information. 

Carolan, M., Holman, J., & Ferrari, 

M. (2014). 2014 

 

Australien 

 

 

 

Experiences of 

diabetes self-

management: a focus 

group study among 

Australians with type 2 

diabetes. 

 

 

Att utforska typ 

2diabetikers upplevelser I 

övervägande låga 

socioekonomiska miljöer. 

 

 

 

 

Kvalitativ design med 

insamling av data från 

deltagare som delades in 

i små grupper.  

Konsultationen spelades 

in och analyserades. 

n=22  

(0) 

I låga socioekonomiska miljöer 

bör 

Sjukvården anpassa sin  

Informationshantering efter 

individers utbildningsnivå och 

kunskapnivå. Tex. bör 

information ges ”face to face” 

och erbjuda lätt förståeliga 

broschyrer och annat 

informationsmaterial. Familjen 

måste också involveras. 

II 

K 

Edwall, L,L., Danielsson, E., & 

Öhrn, I. (2010). 2010 

 

The meaning of a 

consultation with the 

diabetes nurse 

Att belysa en patients 

konsultation med en 

diabetes sjuksköterska för 

Intervjuer vid en årlig 

konsultation hos diabetes 

sjuksköterskan. En 

n=20 

(0) 

Diabetes vården bör ha insikt 

om patienternas  

upplevelser för att ge de rätta 

II 

K 
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Sverige specialist. 

 

 

att skaffa sig en djupare 

förståelse av patient 

erfarenheter. 

fenomenologisk och 

hermeneutik ansats 

användes. 

verktygen till  

patienter med typ 2 diabetes för 

att bemästra sin  

egenvård. 

Edvall, L,L., Hellström, A L., Örn, 

I., & Danielsson, E.  

2008 

 

Sverige 

 

The lived experience 

of the diabetes 

specialist regular 

check-ups, as narrated 

by patients with type 2 

diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

belysa den upplevda 

erfarenheten av 

regelbundna 

hälsokontroller, utförda 

av en specialistdiabetes 

sjuksköterska hos 

patienter med typ 2-

diabetes  

 

 

Detta var en kvalitativ 

studie baserades på 

narrativa intervjuer som 

analyserats med hjälp av 

en tolkningsmetod 

inspirerad av Ricoeur. 

Avsikten med den 

hermeneutisk 

forskningsansats, 

metoden var att belysa 

avgörande betydelse och 

erfarenheter och att ge en 

förståelse och förklaring 

av fenomenet. 

n=20 

(0) 

Resultaten presenteras med fyra 

teman; bekräftas, att bli lyssna 

på och trodd, ges stöd och bli 

påmind om rutinmässiga 

hälsokontroller. Att bli som 

patient bli bekräftad var en 

viktigt positiv kraft för att kunna 

utvärdera goda och dåliga 

levnadsvanor. 

Att påminnas och uppdaterads 

om nödvändiga kunskaper som 

ledde till insikt sjukdomen och 

dess påverkan i sin egen kropp. 

Patienterna upplever sig säkrare 

och mer oberoende. Med stöd 

och kunskap genom ett  

reflekterande förhållningssätt 

fördjupas färdigheterna och 

kunskapen om sjukdomen.  

Patienten blev tryggare, 

självsäkrare och självständig 

genom att veta vad som var bäst 

för denne själv. Sjuksköterskans 

förmåga att upptäcka och 

förhindra ett hot mot hälsa gav 

patienter en känsla av lättnad i 

vardagen. 

II 

K 

Entwistle, V., Prior, M., Skea, Z 

C., & Francis ,JJ. (2007).  

 

2007      

 

England 

Involvement in 

treatment decision 

making: Its meaning to 

people with diabetes 

and implications for 

conceptualization. 

Att belysa diabetes 

patienters upplevelser av 

medverkan i 

beslutsfattande om sin 

vård på primär- och 

slutenvården. 

Semistruktrureade 

intervjuer  

n=18 

(0) 

Helhetssyn med respekt på 

patienters autonomi visade sig 

eftersatt i dagens vård vilket ger 

negativ inverkan på patienters 

utveckling i sin egenvård och 

Och beslutsfattande. 

II 

K 
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Upplevelserna från patienterna 

om vårdpersonal var att de var 

dömande, fixerade på vid 

laboratorievärden, inget 

respektingivande känsla i 

patient-sjuksköterske 

kommunikation.  

Rädda för att uttrycka sina 

känslor och behov. 

  

Halkoaho, A., Kangasniemi, Mari., 

Niinimäki, S., & Pietilä, A-M.  

 

2013 

 

Finland 

 

 

Type 2 diabetes 

patients’ perceptions 

about 

counselling elicited by 

interview: is it time 

for a more health-

oriented approach? 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva diabetes 

patienternas 

uppfattningar 

Syftet med denna studie 

var att förstå hur 

processen bakom 

patienternas möjlighet att 

öka kontrollen över, och 

för att förbättra deras 

hälsa. Hur aspekter 

realiseras genom 

rådgivning enligt 

diabetespatienter själva, 

samt patienternas 

uppfattningar av 

innehållet och 

utformningen av 

rådgivning. 

En beskrivande kvalitativ 

metod har använts. 

Genom 

semistrukturerade 

intervjuer. 

. 

n=28 

(0) 

Dessa berörda patienters syn på 

sin bild av sjukdomen, deras 

personliga innebörd av att ha 

sin diagnos, integrationen av 

sjukdomen, hur sjukdom 

påverkade dem och hur aktivt de 

deltog i sin sjukdom. Hur ansvar 

för sin egenvård ser ut och deras 

framtidsutsikter för fortsatt liv  

med diabetes.  

Var patienten befinner sig i sin  

inställning och kunskap till 

sjukdomen, stödet från 

sjuksköterskan men även nära 

familjemedlemmar, såsom 

make, vänner och barn, var en 

viktig resurs i patienternas 

dagligaliv. Gemensam 

trosuppfattning upplevdes som 

ett viktigt stöd. Sätt som 

informationen om  

diabetes och behandlingen 

förmedlas, som att rådgivningen 

är individuellt utformad, 

individualiserad. Uppmärksam-

het på patienternas resurser, 

eller förmågor kunde förbisegs. 

Patienterna själva tog 

III 

K 
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inte upp frågan till diskussion, 

med förevändning att de väntade 

på frågan. Här ansågs att tid  

för samtal, var av stor betydelse 

om dessa frågor skulle komma 

att tas upp. 

Holmström, I M., & Rosenqvist, U 

 

2005 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

Misunderstandings 

about illness and 

treatment among 

patients with 

type 2 diabetes 

 

 

 

 Syftet med denna studie 

var att beskriva 

missförstånd som 

Svenska patienter med 

typ 2-diabetes har om sin 

sjukdom 

och behandling 

En kvalitativ metod, 

undersöka människors 

tankar och erfarenheter. 

En induktiv strategi utan 

förutbestämd 

kategorier användes, 

influerad av 

fenomenologi. 

n= 18 

(0) 

Typ 2-diabetes är uppfattades av 

patienterna inte som "riktiga 

diabetes ". Många beskrev en 

okunskap om hur kosten, 

förutom socker och fett 

påverkade deras glukosvärde. 

En rädsla och känsla av 

maktlöshet. Patienterna hade 

faktakunskap om vikten att 

hålla sitt blodsocker på en låg 

nivå för att undvika 

komplikationer, med svårigheter 

att tillämpa den livsstil och 

vanor som behövdes. De 

upplevde inte att rutinen var 

något stöd i att ta hand om sin 

sjukdom och behandling. De 

ställde inte frågor, eller 

diskuterade sina problem med 

sjukvården då provtagning och 

medicinering var mer förenat 

med rutiner som ska följas. 

 

 

 

III 

K 

Hörnsten, Å.,  Lundman, B., Kihl 

Selstam, E., & Sandstrom, H.   

 

2005 

 

Sverige 

Patient satisfaction 

with diabetes care 

 

 

 

Syftet med detta 

dokument är att redovisa 

resultaten av en studie 

som klargjorde 

erfarenheter och 

reflektioner av personer 

Intervjuer genomfördes 

under 2001 med 44 

patienter med diabetes. 

De transkriberade 

intervjuerna analyserades 

med kvalitativ 

n=44 

kontroll 

grupp= 60 

(0) 

Fem teman anslöts till 

patienttillfredsställelse  

och missnöje, nämligen att vara 

överens kontra oense om målen, 

självständighet och jämlikhet 

kontra känsla tvingas in 

I 

K 
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med typ 2-diabetes om 

kliniska möten. 

innehållsanalys. anpassning och underkastelse. 

Känsla värdig som en 

personen mot känslan av 

värdelöshet som deltog till och 

känna sig välkomna alternativt 

ignoreras och slutligen känsla 

trygg och säker kontra  

känner sig osäkra och saknade 

förtroende för vården. 

 

Isaksson,U., Hajdarevic, S., 

Abramsson, M., Stenvall, J., & 

Hörnsten, Å.  

 

2015 

 

Sverige 

Diabetes 

empowerment and 

needs for self-

management support 

among  people with 

type 2 diabetes in a 

rural inland 

community in northern 

Sweden. 

 

 

 

 

Att beskriva ett antal 

Patienters 

egenvårdsförmåga med 

typ2 diabetes i ett lantligt 

samhälle i norra Sverige. 

Frågeformulär SWE-

DES-23 

Användes för att få sig en 

uppfattning om 

patienternas behov och 

stöd om egenvårds 

aktiviteter. 

n=159 

(0) 

Personcentrerad omvårdnad 

med focus på familjen samt 

uppföljning av ny och gamla  

patienterger trygga patienter 

med mindre risk för 

komplikationer. Att acceptera 

och förstå den nya 

livsomställningen tar tid och var 

högst individuellt. 

 

 

 

 

II 

RTC 

Kneck, Å., Fagerberg, I., Eriksson, 

L.E., & Lundman, B.  

 

2014  

 

Sverige 

 

 

Living with diabetes- 

Development of 

learning patterns over 

a 3-years period 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 

var att identifiera 

inlärnings mönster hos de 

patienter som nyligen 

blivit diagnostiserade 

med diabetes och följer 

dem under en 

treårsperiod. 

En longitudinell 

kvalitativ deskriptiv 

design användes. 

deltagare, intervjuades 

vid tre olika tillfällen 

under en 3-årsperiod. 

Kvalitativ 

innehållsanalys användes 

i olika steg för att skilja 

mönster 

n=13 

(3) 

Den aktuella studien visar att 

varaktigheten av 

sjukdom är inte av betydelse för 

hur långt enperson har kommit i 

sin egen lärandeprocess.  

Det behövs en personcentrerad 

vård för att möta de olika och 

föränderliga behoven hos  

personer som lever med diabetes 

i förhållande till att lära sig att 

leva med en livslång sjukdom. 

II 

K 

Lundberg, P, C., & Thrakul, S.  

2013 

 

Religion and self-

management of Thai 

Buddist and Muslim 

En kvalitativ studie om 

hur religion påverkar 

egenvårdsförmågan hos 

Ett deskriptiv kvalitativ 

studie med 48st kvinnors 

deltagande varav 19st var 

n=48. 

(0) 

 

Studien visade på att kvinnorna 

hade svårt för att bemästra sina 

egenvårdsaktiviteter och var i 

II 

K 
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Sverige 

 

 

women with type 2 

diabetes. 

 

 

  

buddistiska- och 

muslimska kvinnor med 

typ 2 diabetes . 

buddister och 29st 

muslimer 

mycket stort behov av stöd från 

sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen å 

andrasidan behövde förstå 

vidden av religionens inverkan 

på patienternas 

egenvårdsaktiviteter för att 

kunna ge dem de rätta 

verktygen. Att nämna några 

exempel är när muslimska 

kvinnor som fastar under 

Ramadan månaden måste deras 

intag av mat- och mediciner 

ändras. Buddistiska kvinnors 

syn på sjukdomen är  

dålig karma av ett föregående 

liv man strävar efter att göra 

gott och accepterar sitt  

sjukdomstillstånd. Studien 

visade på att hänsynstagande till 

patienters kulturella bakgrund, 

religion och sociala förhållanden 

är avgörande för god utveckling 

av diabetesvården samt för 

patienters egenvårdsförmågor. 

Moser, A., van der Bruggen, H., & 

Widderhoshoven, G.  

 

2006 

 

Holland 

 

 

 

Competency in 

shaping one´s life: 

Autonomy of people 

with type 2 diabetes 

mellitus in a nurse-led, 

shared-care setting: a 

qualitative study 

 

 

 

Syftet med studien var att 

skildra hur människor 

med typ 2-diabetes m 

som vårdas av 

diabetesspecialister 

sjuksköterskor vid en 

vårdenhet där personer 

erbjuds självständig vård 

 

 

 

 

 

Metoden som användes 

var en grundteori 

liknande modell, med 

empirisk forskning av 

resultaten av intervjuerna 

genom ett 

forskningsprojekt där 

forskarna djupgående 

intervjuer av deltagarna 

med öppna 

frågeställningar för att 

utforska deras perspektiv 

riktas mot aspekter av 

n=15 

(0) 

Man fann att patienternas 

autonomi kan stärkas  

med en personcentrering av 

vården. Patientens 

autonomin baseras på helt 

personliga egenskaper och 

färdigheter, patientens unika 

personliga möjligheter och 

kapacitet att hantera sin 

diabetes. Patientens personliga 

kompetens i sin livssituation är 

avgörande i hur denne kan 

hantera beslut rörande sin 

II 

K 
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självständighet i samband 

med det dagliga livet. 

 

behandling och egenvård. Att 

som patient vara delaktig i 

beslut om frågor gällande sin 

vård och behandling, krävde 

ömsesidiga och lyhörda 

vårdrelationer. 

 

Murrock, C, J., Taylor, E., & 

Marino, D. 

 

2013 

 

USA 

 Dietary challenges of 

managing type 2 

diabetes in African-

American women. 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

utmaningen att 

självförvaltning av dieten 

i afroamerikanska 

kvinnor som lever med 

typ 2-diabetes 

Med hjälp av en 

fenomenologisk metod, 

var en beskrivande, 

förberedande 

konstruktion 

implementeras med hjälp 

av fyra fokusgrupper 

n=24 

(0) 

Man fann frekventa svårigheter i 

att ändra kostvanor, behovet av 

individuell vägledning,  

stöd för att minska risken för 

desinformation. Sammantaget 

uttryckte deltagarna att det 

behövs mer uppmärksamhet åt 

de personliga livsstilsfaktorer de 

såg som hinder för att hantera 

sin diabetes. 

 

II 

K 

Park, H., Park, C., Quinn, L., & 

Fritschi, C.  

2015 

 

USA 

 

 

 

 

Glucose control and 

fatigue in type 2 

diabetes: the mediating 

roles of diabetes 

symptoms and distress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

förhållandet mellan 

hälsoegenskaper, som 

trötthet, depression och 

nedstämdhet som kan 

förekomma hos 

diabetespatienter och om 

dessa påverkas av 

patienternas 

egenvårdkontroll 

Detta var en 

tvärsnittsbeskrivande 

studie som kombinerats 

av två studier, (en 

kontroll grupp) som 

genomförts vid samma 

universitetssjukhus under 

två perioder. Mätning 

med stabila metoder. 

Sambandsanalys, vilken 

relation resultaten från de 

olika studierna stod i 

relation till varandra.  

 

n=155 

(kontrollgrupp= 

85) 

Man fann en indirekt 

anknytning till glukos  

kontroll och trötthet, men endast 

hos patienter som har förhöjda 

blodsockernivåer.  

Förhöjd blodsockernivå, vid 

mättillfället kunde 

inte sättas i direkt samband med   

symtom som trötthet, oro/ 

nedstämdhet.  

I båda grupperna, 

undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen fann forskarna 

att upplevelsenav och 

upplevesen av svårighetsgraden 

av diabetes symptom var den 

starkaste orsaken till trötthet, 

oavsett den aktuella 

blodsockernivån.  

II 
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Shortus, T., Kemp, L., McKenzie, 

S., & Harris, M.  

2011 

 

Australien 

 

 

 

Managing patient 

involvement”: 

provider perspectives 

on diabetes decision-

making . 

 

 

 

 

Att belysa sjukvårdarnas 

perspektiv på 

patientmedverkan vid 

beslutsfattande av 

diabetesvård. 

 

 

Kvalitativ- Grounded 

theory studie på diabetes 

vården. 

Intervjuer med 29st 

sjukvårdare, varav 19 var 

allmän läkare, åtta st. 

från diabetes team och 

två endokrinologer som 

deltog i diabetesvården. 

n=29 

(0) 

För en god utveckling av 

diabetesvården så  

borde sjukvården sätta fokus på 

personcentrering med respekt på 

patient autonomi och dess 

prefenser i sin egenvård. Tyvärr 

uppstår många gånger konflikter 

mellan de biomedicinska 

utfallen än på vad patienten kan 

och önskar sig. Hinder i  

att ge personcentrering vård var 

beroende av vårdgivarens egna 

perspektiv som i regel är 

paternalistiskt ( förmyndare.) 

II 

K 

Stenner, L., Courtenay, M., & 

Carey, N.  

 

2010 

 

England 

 

 

Consultations between 

nurse prescribers and 

patients with diabetes 

in primary care: A 

qualitative study of 

patient views 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter 

med diabetes upplevde 

kontakten med 

diabetessjuksköterskor. 

Huvudsyftet är att 

undersöka patienternas 

synpunkter om sitt möte 

med en 

diabetessjuksköterska och 

hur den kontakten 

påverkar behandlingen. 

 

 

Detta var en beskrivande, 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer Uppgifterna 

tematiskt analyseras och 

huvudteman 

presenterades med 

illustrativa intervjucitat 

 

 

 

n=41 

 (=57%) 

Denna studie bekräftar och visar 

på tydliga fördelar om 

diabetessjuksköterskans har ett 

holistiskt synsätt, med 

personcentrerad vård. Visar på 

att patienter med en förbättrad 

förståelse för sin behandling och 

sitt tillstånd förbättrades deras 

förmåga till egenvård.  

Man fann att sjuksköterskas 

kunskap och erfarenhet om 

diabetes och behandling efter att 

mött många patienter, gjorde att 

patienterna kände förtroende 

kring råd och tillit till att våga 

fråga och be om hjälp. Tydlig 

och begriplig information som 

information om biverkningar. 

En känsla av att sjusköterskan 

var intresserad om patienternas 

mående i helhet, att de hade 

kunskap om deras hälsa och 

I 

K 



Bilaga 2 

 

11 

 

livsstil. Studien belyser vikten 

av kontinuitet, att kunna 

kontakta samma behandlande 

sjuksköterska. 

 

Walton, B., Shu –Fang, V., Chieh-

Yu, L., Shu-Hui, Y., Shiow-Luan, 

T., & Tsae-Jyy, W  

 

2013 

 

Taiwan& 

Marshall Islands. 

 

Titel: Health literacy, 

self-efficacy, and self-

care behaviors in 

patients with type 2 

diabetes mellitus 

 

 

 

 

Syfte: Att utforska 

sambandet mellan 

hälsokunskap, 

själveffektivitet och 

egenvård hos patienter 

med typ 2 diabetes 

Metod: Ett tvärsnitts 

sambands beskrivande 

studie 

n=150 

(0) 

Studien visade på att ju bättre 

hälsokunskaper  

man hade desto mer klarade 

man av sin egenvård i typ 2 

diabetes samt att man deltog i 

diabetesutbildningar i högre  

utsträckning. Arbetslöshet, 

civilstånd, utbildnings-nivå, kön 

och ålder var faktorer  

som inverkade på patienters  

egenvårdsförmågor. I framtida 

diabetesutbildningar bör hänsyn 

tas till dessa faktorer och att 

utbildningar bör  

ges på ett mera systematiskt sätt 

anpassad till patienters 

I 
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kunskaper och sociala situation. 

 

Wu, S,F. ,Tung, H,H. , Liang, 

S,Y., Lee, M,C., &Yu, N,C. 2014 

 

Taiwan 

Differences in the 

perceptions of self-

care, health education 

barriers and 

educational needs 

between diabetes 

patients and nurses 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

skillnader i uppfattningar 

mellan patienter och 

sjuksköterskor när det 

gäller 

patienternas engagemang 

i egenvårdsaktiviteter, av 

patient upplevda hinder 

utbildningsbehov för att 

främja bättre 

hälsovård för patienter 

med diabetes 

Tvärsnittsundersökning 

design, frågeformulär 

användes för att 

samla in data, och 

innehåll giltighetsindex 

fastställdes för både 

patienternas och 

sjuksköterskor  

 

n=514 

(0) 

312 patienter  

202 

sjuksköterskor 

Man fann att sjuksköterskor som 

mötte patienterna uppfattade att 

patienterna hade ett 

ökat behov av hälsoupplysning 

om sin diabetes diagnos, medans 

patienterna inte ansåg att de  

saknade nödvändig 

hälsoutbildning. 

Sjuksköterskorna tyckte sig se 

att hälsoutbildningen var mer  

problematisk än att få 

patienterna att ta till sig 

nödvändiga 

livsstilsförändringar. 

Patienterna ansåg inte att 

stresshantering som 

att ta ansvar: i sin livsstil, 

tankar, känslor, och 

hur de handskasdes med 

problem vara nödvändigt  

att få stöd i, vilket dock 

sjuksköterskor gjorde. 

I 

P 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


