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Sammanfattning    

Diabetes typ 2 medför oftast förhöjda blodsockernivåer och om sjukdomen inte 

behandlas kan allvarliga komplikationer uppstå. Egenvård är mycket betydelsefullt för 

att bibehålla en jämn blodsockernivå. Livsstilsförändringar kan behöva göras vilket kan 

vara en stor utmaning för patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar i att fungera som stöd 

samt ge god kunskap och försöka motivera patienter till god egenvård och därmed 

förebygga komplikationer. Även anhöriga utgör ett viktigt stöd och har en roll till att 

bidra till patientens förmåga att utföra egenvård.  

Syftet med studien är att beskriva den vuxna patientens upplevelser kring vad som 

främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. En litteraturstudie 

gjordes och 15 artiklar analyserades med hjälp av Fribergs modell. Resultatet visade 

både hindrande och främjande faktorer som påverkar egenvård. Faktorerna bestod av 

familj och sociala nätverk, kunskap, motivation och sjuksköterskans roll. I diskussionen 

diskuteras familj och sjuksköterskans stöd samt kunskap och motivation och det påvisas 

hur en fungerande egenvård främjas av dessa faktorer. Sjuksköterskans ansvarsroll för 

att patienten ska kunna göra livsstilsförändringar som krävs för patientens sjukdom och 

därmed bidra till en hållbar utveckling i vården, synliggörs. 

 

Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, livsstilsförändringar, främjande faktorer, 

hindrande faktorer, patienters upplevelse, litteraturstudie 
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INLEDNING 

Under vår verksamhetsbelagda utbildning (VFU) har vi mött många patienter med 

sjukdomen diabetes typ 2, särskilt på vårdcentralen där det finns en diabetesmottagning. 

Vi reflekterade över ett tydligt samband mellan starka kunskaper gällande egenvård och 

patientens kontroll över sjukdomen. De patienter som hade starka kunskaper verkade 

kunna hålla en jämnare blodsockernivå jämfört med de patienterna som hade mindre 

kunskaper kring egenvård. Diabetessköterskan på vårdcentralen vägledde patienterna i 

deras egenvård genom att undervisa, stödja och motivera. En del av stödet utgjordes av 

att hjälpa patienterna med målsättningar för att förändra livsstilen vid diabetes typ 2. 

Ökad kunskap hos patienterna kan leda till att komplikationer vid diabetes typ 2 

förebyggs samt att livskvaliteten ökar och hälsan främjas (Diabetesförbundet 2017). 

Sjukdomen diabetes typ 2 ökar i snabb takt (Diabetesförbundet 2017) och målet i vår 

kommande profession som sjuksköterska är att kunna ge stöd och försöka motivera och 

därmed stärka patienterna i att sköta sin egenvård. Vi vill göra en studie kring frågan om 

den vuxna patientens upplevelser och vad som främjar och hindrar egenvård hos 

patienter med diabetes typ 2 för att möjligen kunna öka kunskapen hos sjuksköterskor 

kring egenvårdens betydelse i vårdandet av  diabetespatienter.    

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem som blir allt vanligare i Sverige och även globalt. 

I Sverige har cirka 500 000 individer diabetes där 85-90 procent har diagnosen diabetes 

typ 2. Med undantag av de individerna har ytterligare 150 000 individer sjukdomen utan 

att känna till det (Diabetesförbundet 2017). Diabetes typ 2 står för den större delen av 

diabetes i världen (Roglic & World Health Organization 2016, s. 11). Sjukdomen 

orsakar även höga samhällskostnader (Socialstyrelsen 2018, s. 20).  

 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som medför att kroppen inte kan producera den 

mängd insulin som behövs när blodsockret stiger för att kunna hålla en jämn 

blodsockernivå. Kroppens celler kan heller inte utnyttja det insulin som finns i kroppen, 

vilket betyder att kroppen behöver mer insulin för att reglera blodsockernivån (Ericson 

& Ericson 2013, s. 551; Diabetesförbundet 2017b). Muskler är exempel på stora 

insulinberoende vävnader i kroppen som tappar sin förmåga att utnyttja det insulin som 

finns i kroppen vid diabetes typ 2.  

 

Riskerna för att utveckla diabetes typ 2 är ett samspel mellan metabola och genetiska 

faktorer. Det kan handla om etnicitet, ärftlighet, övervikt, matvanor, stillasittande 

livsstil och rökning. De största riskfaktorerna som kan påverka uppkomsten av diabetes 

typ 2 är övervikt, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet (Roglic & World Health 

Organization 2016, s. 12). När sjukdomen diabetes typ 2 debuterar är de vanligaste 

symtomen hos patienterna bland annat ökad törst, trötthet och ökade urinmängder. 

Symtomen utvecklas oftast under en längre tid (Ericson & Ericson 2013, s. 551). 

Diabetes diagnosticeras genom att man mäter nivån av socker i blodet (plasmaglukos) 

eller efter OGTT (oralt glukostoleranstest). Vid mätning av plasmaglukos konstateras 
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diabetes om glukosvärdet i plasma överstiger 6,1 mmol/l under fasta samt om det 

överstiger 11,1 mmol/l efter måltid (Ericson & Ericson 2013, s. 555).  

 

Komplikationer 

Ett högt blodsocker påverkar blodkärl och nerver vilket kan leda till komplikationer 

(Diabetesförbundet 2017d). En vanlig komplikation är fotsår på grund av nervskador i 

samband med försämrad cirkulation och kan leda till amputation (Diabetesförbundet 

2017e). Andra komplikationer kan uppstå såsom skador i hjärtat, njurar och ögonen som 

kan leda till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Mycket höga blodsockernivåer 

kan leda till ketoacidos då kroppen har skapat syror i blodet och i urinen och som leder 

till akut insulinbrist med risk för diabeteskoma som är ett livshotande tillstånd (Roglic 

& World Health Organization 2016, s. 13). Målet med egenvård vid diabetes är att 

främja hälsa och förhindra komplikationer som kan uppstå. Komplikationerna vid 

diabetes kan leda till lidande, sjukskrivning samt ökade behov av sjukvård och omsorg 

(Socialstyrelsen 2018, s. 20). 

 

Behandling 

Vid diabetes typ 2 kan behandlingen variera beroende på  graden av betacellernas 

produktion av insulin och cellens nedsatta insulinkänslighet. Behandlingen syftar till att 

förhindra eller skjuta upp utveckling komplikationer och försöka hålla blodglukosen på 

en stabil nivå. Livsstilsförändringar är en central del för att få en jämnare 

blodsockernivå och där kostvanor och motion är grundläggande. Det kan innebära bland 

annat en förändrad kost då alla livsmedel påverkar blodsockret. Fysisk aktivitet 

rekommenderas för att sänka blodsockret och blodtrycket samt förbättra blodfetterna. 

Behandlingen inleds vanligtvis med livsstilsförändringar i kombination med 

läkemedelsbehandling som ökar cellens insulinkänslighet (Sagen 2013a, ss. 45-46). Om 

patienten inte kan stabilisera blodsockret med hjälp av tabletter och förändrad kost samt 

motion måste patienten tillföra insulin injektioner till kroppen (Diabetesförbundet 

2017).  

 

Erhållandet av en normal vikt är av betydelse för att undvika komplikationer som kan 

uppstå vid långvarig förhöjd blodsocker, såsom hjärt och kärlsjukdomar. Även stress 

påverkar blodsockret negativt och är någonting patienten borde ta hänsyn till. Eftersom 

blodsockret kan påverka blodkärlen och nervfunktioner är det väsentligt att patienten 

med kontaktar sin läkare/diabetessköterska med jämna mellanrum för att kontrollera sin 

diabetessjukdom (Diabetesförbundet 2014). 

 

De flesta patienterna med diabetes typ 2 tas om hand av primärvården. Inom 

primärvården finns multiprofessionella team som ansvarar för behandling av patienter 

med diabetes. I ett team har diabetessjuksköterskan tillsammans med diabetesläkaren 

centrala roller och förutom det teamet ingår även andra yrkesgrupper såsom dietister, 

fysioterapeuter m.fl. I teamet sätts det upp behandlingsmål tillsammans med patienten. 

För att behandlingen ska ge ett önskvärt resultat måste patienten ha kunskaper om hur 

patienten kan uppnå egenvård och kunna ta ansvar för det (Socialstyrelsen 2018, s. 13). 

Centralt i detta är patientutbildning (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2009, 

s. 33). 
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Egenvård 

Egenvård innebär åtgärder som individen kan göra själv vid enkla och vanliga symtom, 

sjukdomar och skador (Nationalencyklopedin 2018). Att få diabetes innebär en stor 

förändring i livet och det kan vara svårt att hantera det och den medför att patienten 

behöver ta ett stort ansvar för sin egenvård (Kristoffersen 2006, s. 39: 

Diabetesförbundet 2018). Grunden i egenvården är att kunna mäta blodsockret och vidta 

ändamålsenliga åtgärder såsom att förändra matvanor och öka fysisk aktivitet 

(Diabetesförbundet 2018). I en publikation av American Association of Diabetes 

Educators nämns sju egenvårdsåtgärder som är centrala för patienter med diabetes, 

dessa är: hälsosam kost, fysisk aktivitet, blodglukoskontroll, ta medicin, 

problemlösning, coping samt ändra beteenden som kan öka risken för 

diabeteskomplikationer, exempelvis rökning och alkoholkonsumtion (Schinckus et al. 

2018). I regel är det inte enkelt att ändra på de vanemässiga vardagsrutiner i livet då 

man har levt på ett visst sätt hela sitt liv, framför allt kostvanorna (1177). 

 

Egenvård innebär svårigheter eftersom vinsterna av egenvård kommer efter en lång tid 

och det kan vara svårt för patienten att motivera sig då vinsterna inte blir synliga på kort 

sikt. För att egenvården ska kunna bli bra för patienten krävs många gånger ett stöd från 

sjuksköterskan genom omvårdnad och utbildning (Wikblad 2012, s. 129). Tidig diagnos 

och behandling av diabetes typ 2 ökar chanserna att förhindra skadliga och kostsamma 

komplikationer till följd av sjukdomen där patientens förmåga till egenvård är central 

för behandlingens resultat (Schinckus, Dangoisse, Van den Broucke & Mikolajczak 

2018, s. 324).  

 

Enligt Orems egenvårdsteori är egenvård medvetna handlingar som utförs för sig själv 

eller för andra som är i behov av hjälp med att utföra egenvård. Handlingarna utförs för 

att främja hälsa och välbefinnande och ligger ursprungligen i allmänmänskligt beteende 

och präglas av den miljö individen kommer ifrån. Egenvård är en del av att vara 

människa eftersom det normalt finns en vilja och förmåga att ta hand om sig själv för att 

stärka hälsa och välbefinnande. Om egenvårdshandlingarna eller egenvårdsförmågan 

inte når upp till de förväntade kraven på egenvård hos individen finns det en 

egenvårdsbrist. Bristen tyder på att det finns ett omvårdnadsbehov där sjuksköterskans 

roll är att kompensera för patientens brist på egenvårdsförmåga (Kristoffersen 2006, s. 

39).  

 

Orem beskriver att det finns tre typer av egenvårdsbehov. Det första är de universella 

egenvårdsbehoven och det handlar om att tillgodose de grundläggande behoven för 

människan, både fysiska och psykiska. Det andra är de utvecklingsrelaterade 

egenvårdsbehoven som handlar om utvecklingen som sker genom livet för människor. 

Tredje egenvårdsbehovet är egenvårdsproblem relaterade till hälsoproblem. Det 

innehåller de behov som uppkommer när hälsan sviktar, där det gäller att hantera de 

hälsoproblem som har uppkommit, genom att förebygga ytterligare problem 

(Kristoffersen 2006, ss. 42-43). 

 

Faktorer som kan hindra patientens egenvård är depression, stress, ångest och 

frustration (Avery, Beckwith & Sumner 2009). Effektiv egenvård av diabetes typ 2 

innebär olika utmaningar för patienten och sjukvården. Några psykosociala faktorer 

relaterade till patienten som kan påverka vården av diabetes typ 2 är bland annat 
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efterlevnad, attityder, övertygelser, kunskap, kultur, komorbiditet och socialt stöd. 

Enligt studier styrs egenvården av patientens ekonomiska situation, övertygelser och 

attityder om sjukdomen samt effektiviteten av behandlingen. Efterlevnaden av 

egenvården leder till bättre kontroll av blodsockret. För att sjuksköterskan ska kunna 

hjälpa och stödja patientens egenvård är förståelse för dessa psykosociala faktorer 

viktigt för patienten, samt att det finns en vårdrelation mellan patienten och 

sjuksköterskan (Nam, Chesla, Stotts, Kroon & Janson 2011). 

 

Kost 

Kosten har stor betydelse vid diabetes typ 2. Syftet med ändringarna i kosten är att 

stabilisera blodsockret samt fördröja eller förhindra komplikationer. Ett annat syfte är 

att minska faktorer som påverkar risken för komplikationer, såsom 

blodtrycksförhöjningar, rubbningar i lipidmetabolism, koagulation och fibrinolys då 

patienter med diabetes har en ökad risk för det. Kostförändringar är därmed ett 

gynnsamt sätt att påverka flera riskfaktorer till diabeteskomplikationer. En patient med 

diabetes typ 2 som inte kräver insulinbehandling kan med hjälp av kosten göra det 

möjligt att normalisera blodglukosnivåerna samt minska trycket på insulinproduktionen 

i kroppen (Vessby, Asp & Axelsen 2010, s. 134). 

 

Hälso- och sjukvården har under lång tid gett kostråd till patienter med diabetes. Det har 

oftast funnits en oenighet kring kostens betydelse för hälsan och hur den skall vara 

sammansatt. Fördelningen av kolhydrater, proteiner och fetter i kosten har förändrats 

betydligt under det senaste århundradet. Idag rekommenderar de flesta personerna inom 

hälso- och sjukvården oftast kostråd som följer det europeiska diabetessällskapets 

(EASD) riktlinjer. Kosten är energianpassad efter patientens behov, snål på mättade 

fetter, rik på “långsamma” kolhydrater och rekommenderade livsmedel är grönsaker, 

baljväxter, fisk och fullkornsprodukter. Måltiderna intas väl fördelade under dagen 

(Östenson & Läkartidningen 2015, ss. 47-48).  

 

Motion 

Motion är viktigt vid diabeter typ 2. Den har både en positiv inverkan på 

insulinkänsligheten och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (Johansson & Wredling 

2012, s. 232). Motion medför att blodtrycket sjunker och nivåerna av triglycerider, 

LDL-kolesterol och inflammation minskar. Ökade nivåer av dessa riskfaktorer ökar 

risken för hjärt-och kärlsjukdom. Samtidigt ökar HDL-kolesterolet, det ”goda” 

kolesterolet vid motion (Sagen 2013b, s. 184). Regelbunden motion kan sänka 

blodsockernivån och skapa förändring i den metabola kontrollen motsvarande en 

intensiv läkemedelsbehandling (Sagen 2013b, s. 184). Rekommendation av mängden 

fysisk aktivitet är minst 30 minuter medelintensiv fysisk aktivitet per dag eller minst 

150 min per vecka. Valet av träningsform är enligt rekommendationer både 

konditionsträning och styrketräning (Socialstyrelsen 2018, s. 19; Sagen 2013b, s. 185). 

Att vårda ur ett patientperspektiv 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp med många innebörder. WHO:s definition av hälsa är “Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO 1946). Hälsa 
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är relativ, individuell och kan variera i olika tidpunkter för människor. Den påverkas av 

människors förhållanden till världen, genom den sociala och kulturella miljön samt den 

yttre miljön runt omkring människan (Wiklund 2003, s. 79). Hälsa är ett tillstånd då 

människan är i jämvikt inom sig själv och i relation till andra människor (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 48). Hälsa kan upplevas trots sjukdom och är inte knytet till frånvaro 

av sjukdom, det knyts både till det subjektiva och objektiva (Dahlberg & Segesten 2010, 

s. 49). Hälsa inom vårdvetenskapen innefattar inte bara det biologiska utan också det 

existentiella, alla aspekter av den är sammanbunden (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52) 

och den beskrivs utifrån sin kärna, inte som motsats till sjukdom (Wiklund 2003, s. 79). 

 

Hälsa kan beskrivas genom orden friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet 

betecknar att den fysiska kroppen är när fysiska funktioner faller inom normalvärden 

och fungerar som den ska. Sundhet innefattar två innebörder. Den första är att personen 

är orienterad till tid, rum och person, och den andra innebär att leva en hälsosam livsstil. 

Välbefinnande betecknar en känsla av hälsa och är relaterad till en persons inre liv 

(Dahlberg & Segesten (2010), ss. 48-49; Wiklund (2003), ss. 79-80). Dessa begrepp för 

hälsa har fördjupats och utvecklats till den ontologiska hälsomodellen (Wiklund 2003, 

ss. 8587). Den delar upp hälsa i tre dimensioner; görande, varande och vardande. 

Människor rör sig mellan dessa dimensioner i upplevelser av problem, begär och behov. 

Görandets dimension vilken är den yttersta dimensionen handlar om människans 

strävan efter hälsa genom att leva hälsosamt. Definitionen av hälsa kommer från yttre 

faktorer. Då den yttre påverkan kan bli styrande kan människan kännas vilsen och bli 

främmande för det egna behovet och begäran. Nästa dimension, hälsa som varande 

innebär ett sökande efter balans och en inre harmoni i relation till människan själv som 

tar sitt uttryck i handlingar där en inte låter yttre normer styra. Här råder det balans 

mellan inre och yttre aspekter och upplevelsen av hälsa tar sitt uttryck i välbefinnande. 

Hälsa som vardande handlar om att människan är i ständig utveckling. Det är en 

existentiell dimension där utveckling av människan själv och sina möjligheter sker. Det 

möts av svårigheter och lidande samt läran att hantera det (Wiklund 2003, ss. 8587). 

 

Livsvärld 

Vårdandets syfte är att främja patientens hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 101).  

Vårdvetenskapen har ett tydligt patientperspektiv, vilket innebär att fokus för vårdanden 

är patienten vilken är expert på patienten själv och vet således bäst hur det är att leva 

med sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104). Att vara patient kan medföra 

att vara ur balans och inte vara i sitt vanliga sammanhang. För att åstadkomma en 

förändring för patienten som leder till ökad hälsa och välbefinnande behöver patienten 

komma in i ett nytt sammanhang, där patienten kan utvecklas och vara delaktig. Inom 

hälso- och sjukvården betonas det att patienten ska kunna vara delaktig i sin vård 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 108). 

 

För att som sjuksköterska kunna fördjupa i patientperspektivet behövs en större 

förståelse för livsvärlden. Livsvärlden är den verklighet som upplevs genom egna 

sinnen (Wiklund 2003, s. 40). Den handlar om hur världens upplevs och erfars av en 

person, den är unik för varje individ. För att vården ska kunna utföras på ett adekvat sätt 

måste vårdaren ha kunskaper om hur patienten upplever sin sjukdom och vad hälsa och 

välbefinnande betyder för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126128). En 
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förutsättning för detta är att vårdaren har ett öppet förhållningssätt och försöker förstå 

patientens livsvärld för att kunna hjälpa och stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 128). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är enligt ICN (International Council of Nurses) att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses 

2012). Sjuksköterskans kompetens är omvårdnad och omfattar både vetenskaplig 

kunskap och ett patientnära arbete (Sjuksköterskeföreningen 2017, s. 4). För att 

sjuksköterskan ska kunna utföra den vård som minskar patientens lidande och främjar 

hälsa behöver sjuksköterskan utgå från patientens livsvärld (Birkler 2007, s. 35). För att 

få förståelsen för patientens livsvärld måste det skapas en vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Wiklund (2003, s. 155) nämner att relationen mellan 

vårdaren och patienten är betydelsefull del av vårdandet, där patienten får stöd och kan 

uttrycka egna behov och problem. Vidare skriver Wiklund den vårdande relationen 

påverkas av graden av respekt, tillit samt i vilken grad sjuksköterskan ger patienten 

uppmärksamhet och hur patienten bemöts. Det måste även finnas en ömsesidighet 

mellan patienten och sjuksköterskan, där båda parterna är tillgängliga för varandra. 

Denna ömsesidighet utgår från patienten (Wiklund 2003, ss. 156-157). Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 200) nämner att samtalet har en viktig roll i vårdande relationer. 

Samtalet är en central del av sjuksköterskans arbete och en viktig kompetens för 

professionen (Sandberg 2014, s. 22). McCabe och Timmins (2015, s. 14) skriver att om 

omvårdnaden ska bli effektiv måste sjuksköterskans kommunikationsförmåga vara 

personcentrerad. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten handlar om 

olika saker. Som att ge och få information, att patienten ska kunna dela egna känslor 

och hälsoproblem med sjuksköterskan och få känslorna bekräftade (Sandberg 2014, s. 

119). Sandberg (2014, s. 119) skriver att samtalet mellan patienten och sjuksköterskan 

har en avgörande betydelse för vårdens kvalitet. 

 

Socialstyrelsen beskriver att varje patient i hälso- och sjukvården ska ges individuellt 

anpassad information samt möjligheten att välja mellan olika behandlingsalternativ. Det 

är centralt att patienten är delaktig i sin vård. Informationen ska innehålla patientens 

hälsotillstånd, vilka metoder som finns för behandling, diagnos och vård samt 

kommuniceras till patienten på ett sätt så att patienten kan förstå den (Socialstyrelsen 

2018, ss. 6364). Socialstyrelsen (2018, s. 64) nämner att patienter med diabetes har en 

central roll i sin egenbehandling där kommunikation spelar en stor roll. Patienten bidrar 

med information och kunskap om sin egenvård och sjukvården bidrar med kunskap om 

behandling. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 2 är ett globalt växande folkhälsoproblem. Det är en sjukdom som kan 

bidrar till stort lidande för patienten och även orsakar stora samhällsekonomiska 

kostnader. En obehandlad diabetes typ 2 kan leda till allvarliga komplikationer såsom 

fotsår och hjärt- och kärlsjukdom. Förändringar i livsstilen har stor betydelse då det kan 

minska risken för komplikation, öka upplevelsen av välbefinnande och hälsa för 

patienten. En central del av behandlingen för att minska risken för komplikationer vid 
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diabetes typ 2 är egenvård där livsstilsförändringar är väsentliga och där patienten 

känner delaktighet i sin vård. Egenvården kan upplevas som belastande och en stor 

börda för patienterna att utföra då sjukdomen påverkar hela kroppen, både fysiskt och 

psykiskt. Då egenvården kan främja patientens hälsa, öka livskvaliteten och förhindra 

komplikationer är det viktigt att sjuksköterskan kan stödja patientens egenvård på ett 

bra sätt. För att kunna göra det krävs kunskaper i vad som främjar respektive hindrar 

patienters egenvård. Författarna har därför en förhoppning att med aktuell studie att 

kunna bidra till en ökad kunskap genom att få en bättre överblick över 

forskningsområdet och därmed kunna stödja och ge bästa möjliga vård till patienterna.  

 

SYFTE 
 

Studiens syfte är att beskriva den vuxna patientens upplevelser kring vad som främjar 

och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. 

 

METOD 

Studien bygger på en allmän litteraturöversikt och metoden lämpar sig enlig Friberg för 

att få en överblick över ett forskningsområde. Metoden innebär att man granskar och 

analyserar insamlat material inom ett avgränsat område på ett strukturerat sätt utifrån ett 

noggrant formulerat syfte där resultatet blir en sammanställning av området. Det 

insamlade materialet kommer från vetenskapliga tidskrifter. Syftet med en allmän 

litteraturöversikt är att skapa en översikt över ett visst område genom befintlig 

forskning för att kunna utvinna ny kunskap (Friberg 2017, ss. 141-146). 

Litteraturöversikten är baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Datainsamling 

För att hitta relevanta artiklar för studien gjordes sökningar i databasen CINAHL. 

CINAHL är en referensdatabas till artiklar inom vård och medicin. Sökorden för att 

hitta relevanta artiklar för syftet var bland annat: "diabetes type 2", "self care", "self 

management", "health behavior", "experience", "attitude", "facilitate", "barrier", 

psychosocial factors", "lifestyle changes". För att göra ett urval sökresultatet användes 

boolesk söklogik med operatorerna "OR" och "AND". "OR" används för att få fram 

resultat där sökord är inkluderade medan "AND" resulterar i artiklar där båda eller fler 

sökord finns med. För att ytterligare begränsa urvalet av artiklar i resultatet användes 

inklusionskriterier, se tabell 1. Se bilaga 1 för en detaljerad beskrivning av sökningarna 

och resultaten. Vidare lästes abstract och resultat av de funna artiklarna för att hitta de 

som verkade relevanta för studiens syfte. Femton vetenskapliga artiklar valdes därefter 

ut. 

 

Tabell 1. Inklusionkriterier 

Handla om upplevelser av egenvård 

Patienter som har Diabetes typ 2 

Vuxna patienter över 18 år 
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Artiklar mellan 2008 – 2018 

Granskade artiklar 

Artiklar på engelska och svenska 

Kvalitativa samt kvantitativa artiklar 

 

Dataanalys 

De insamlade artiklarna lästes igenom flera gånger med målet att få en översiktlig och 

djup förståelse för innehållet utifrån studiens syfte. Under denna del av arbetet gjordes 

anteckningar med nyckelord och artiklarna kvalitetsgranskades enligt granskningsfrågor 

för kvalitativa respektive kvantitativa studier (Friberg 2017, ss. 187-188). Därefter 

sammanfattades artiklarna i en tabell med hjälp av nyckelorden med fokus på syfte, 

metod och resultat för att få en översikt av artiklarnas innehåll, se Bilaga 2. Först 

granskades artiklarnas resultat och vidare identifierades meningsbärande enheter för att 

hitta skillnader och likheter mellan artiklarna. Detta gjordes genom att skillnaderna 

respektive likheterna markerades med olika färgpennor. De färgmarkerade texterna 

sammanställdes senare till kategorier som kunde besvara studiens syfte. Studiens 

dataanalys baserades på analyssteg enligt Friberg (Friberg 2017, ss. 148-150).     

RESULTAT 

Resultat redovisar vad studiernas resultat påvisar om vilka faktorer som främjar 

respektive förhindrar egenvård. Resultatet har delats upp i två kategorier med 

subkategorier. Resultatet beskriver den vuxna patientens upplevelser kring vad som 

främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. Detta gjordes med hjälp 

av två huvudkategorier följt av fyra subkategorier under en huvudkategori och tre 

subkategorier under den andra huvudkategorin som visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Främjande faktorer egenvård Hindrande faktorer egenvård 

Vikten av kunskap och information  Brist på kunskap 

Vikten av motivation  Brist på motivation 

Stöd från familj och sociala nätverk  Brist på stöd från familj och 

sjukvårdspersonal  

Stöd från sjukvården   

 

Främjande faktorer egenvård 
 

Patienter upplever att stöd från familj och sociala nätverk samt från sjukvården främjar 

egenvård. Andra viktiga faktorer som påverkar egenvård är när patienterna känner sig 
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motiverad och upplever en ökad förståelse för kunskap och information kring 

sjukdomen.   

 

Vikten av kunskap och information 

Deltagarna upplevde att kunskap om diabetes typ 2 och egenvårdsåtgärder främjade 

egenvård. Vikten av förståelse för hälsoinformationen som sjuksköterskor delade i 

samband med vårdmöten samt kopplingen mellan effektiv egenvård och motverkan av 

komplikationer var andra aspekter som påverkade egenvården positivt (Jones et al. 

2014). Liknande resultat kan hittas i Herre, Graue, Kolltveit och Gjengedal (2016) 

studie där deltagarna fick mer kunskap genom att utföra praktiska åtgärder, t.ex. ta 

blodglukos före och efter fysisk aktivitet. Genom detta kundes det förstå hur 

blodglukosnivåerna påverkades av fysisk aktivitet. 

 

Ett sätt att få kunskap om egenvård och diabetes är att läras av andra som är i samma 

situation. Deltagarna i Herre et al. (2016) studie lärdes av varandra vid träffarna där alla 

hade liknande behov av vård och gick igenom liknande svårigheter. Deltagarna 

upplevde att det var givande att läras i en grupp där det kundes ställas frågor och läras 

av varandra. Lärdomar var bland annat hur kostvanor påverkade blodglukosnivåerna 

samt att deltagarna fick ta del av rekommendationer gällande kost. Deltagarna tyckte 

även att den sociala aspekten av utbildningen var viktig. Deltagare i Eborall et al. (2016) 

studie ökade sina befintliga kunskaper och lärde sig mer om den negativa utvecklingen 

som sker i kroppen vid diabetes när deltagarna träffades i grupp samt när deltagarna 

deltog i lektioner under utbildningen. Deltagare fick under utbildningen både positiva 

och negativa budskap om diabetes typ 2. De goda budskapen resulterade i att deltagarna 

fick mer kunskaper om lösningar såsom vikten av egenvård genom att t.ex. följa 

rekommenderade kost och utöva fysisk aktivitet som kan fördröja eller undvika 

komplikationer. De negativa budskapen gav deltagare information om komplikationer 

som kan uppkomma till följd av sjukdomen vilket ledde till att motivationen för vissa 

deltagare ökade. Deltagarna upplevde att kunskapen ökades eller insikter uppstod som 

ledde till viktiga livsstilsförändringar. Utöver utbildningar fick patienter med diabetes 

typ 2 i Moser et al. (2008) studie, kunskaper om sjukdomen genom diabeteslitteratur 

och genom sjuksjuksköterskor. Patienter fick även kunskaper från Internet, jobb och 

egna utforskningar (Eborall et al. 2016). 

 

Vikten av motivation 

Att bevara en god hälsa och motverka framtida komplikationer av diabetes fungerade 

som en motivation att då genomföra fysisk aktivitet för deltagarna i Lidegaard, 

Schwennesen, Willaing och Færch (2016) studie. Detta eftersom deltagarna visste att 

fysisk aktivitet hade goda effekter på hälsan och var en del av egenvård som 

diabetespatienter skulle utföra. I Booth et al. (2013) studie ökade motivationen när 

deltagarna kände sig friskare efter att ha gjort livsstilsförändringar. Deltagare 

motiverades också av att motverka komplikationer samt av en önskan att behålla en god 

blodsockernivå. För vissa deltagare ökade motivationen att bibehålla goda levnadsvanor 

när deltagarna mätte blodglukosnivåerna och nådde mål som satts upp, som till exempel 

att minska i vikt. Deltagarna upplevde en större förståelse för varför fysisk aktivitet ska 

utföras och vilka positiva förändringar det gjorde med kroppen. Detta bidrog till att 
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patientens motivation ökade till att fortsätta utföra fysisk aktivitet. I studien av 

Jutterström et al. (2012) beskrevs hur starka känslomässiga erfarenheter eller insikter 

kunde bidra till en ökad motivation och ökad ansträngning för förändringar av 

hanteringen av sjukdomen. Dessa känslomässiga erfarenheter och inskter kallades 

vändpunkter och kunde göra att dessa förändringar i livet skedde plötsligt eller 

långsamt. Vändpunkterna som beskrevs i studien ledde till olika insikter som ökade 

motivationen till förändring av hanteringen av sjukdomen. En del av deltagarna 

upplevde att när de nådde en vändpunkt befann de sig i ett tillstånd mellan liv och död, 

det beskrevs som skrämmande eftersom deltagarna förstod hur allvarlig sjukdomen var. 

Deltagarna hade då fått erfarenheter om hur sjukdomen utvecklade sig. En annan 

vändpunkt var när de upplevde att det inte fanns någon återvändo. Deltagarna kände då 

att det behövdes en snabb och viktig förändring för att motverka komplikationer. 

Upplevelsen i en vändpunkt var en känsla av självbestämmande angående 

livsstilsförändring, detta uttrycktes i att deltagarna försökte hitta egna motiv för 

förändring. Den sista vändpunkten i studien handlade om deltagaren själv upptäckte att 

man kunde göra en förändring som ledde till ökat välbefinnande och hälsa. Detta 

uttrycktes till exempel i att deltagaren själv kunde göra ändringar i sin egenvård genom 

ändrade kostvanor och fysisk aktivitet. I likhet med Booth et al. (2013) studie upplevde 

deltagarna också att när det sågs hur t.ex. blodglukosnivåerna förändrades ledde detta 

till en ökad motivation för fortsatt egenvård då förståelsen för hur fysisk aktivitet samt 

ändrade kostvanor ökade. Deltagare i studien upplevde även att deras motivation för 

utförande av egenvård ökade med stöd från familj och sjuksköterskor. 

 

Stöd från familj och sociala nätverk 

Black, Maitland, Hilbers och Orinuela (2017) beskriver att hanteringen av kroniska 

sjukdomar inte är en enskild process som endast involverar en patient utan det kan vara 

ett helt socialt nätverk som är med och stöttar. Det sociala nätverket kan ses som utökat 

stöd som stödjer patienten att hantera den kroniska sjukdomen. I studien av Black et al. 

(2017) beskrevs att en majoritet av deltagarna tog hjälp av sitt sociala nätverk för att 

hantera sin sjukdom. Jones, Crabb, Turnbull och Oxlad (2014) nämner att sociala 

relationer med uppmuntrande och stödjande personer är viktigt för patienter med 

diabetes typ 2 för att hantera sjukdomen, deltagarna betonade vikten av stödjande 

sociala relationer för effektiv egenvård. Det handlade främst om det informella och 

praktiska stödet, att finnas där för patienten och att patienten inte upplevede ensam i 

sjukdomen. Exempelvis var makarna betydelsefulla där, tillsammans med patienterna 

ansågs makan och patienten vara ett ”team”. Patienten upplevde sig då inte ensam i 

sjukdomen utan upplevde sig att vara i ett team. Ett annat exempel är där deltagarnas 

söner eller döttrar hjälpte om patienten behövde skjuts till och från mottagningen. Även 

grannar och lokalsamhället fungerade som informell stöd i vissa situationer. Således 

underlättade det att genomföra egenvård när patienten upplevde att ha ett starkt socialt 

nätverkt runtomkring sig (Black et al. 2017).  

 

Moser, van der Bruggen, Widdershoven och Spreeuwenberg (2008) nämner att 

deltagarna i studien beskrev att familjemedlemmar stöttade deltagarna i deltagarnas 

egenvård. Deltagarna upplevde detta som positivt vilket resulterade i att autonomin 

ökade och egenvården blev enklare att genomföra för patienten i det långa loppet om de 

i början av sjukdomsprocessen fick mycket stöd från familjen. Utsträckningen av hur 
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familjen stöttade varierade för deltagarna. Det kunde handla om att hjälpa till att ta hand 

om läkemedlet och ge insulinsprutor eller att bara hålla patienten sällskap i alla 

”diabetes- rutiner” som behövde göras. Detta var viktigt för deltagarna, att 

familjmedlemmarna inte uteslöt patienten utan istället höll patienten sällskap i de nya 

rutinerna som behövde genomföras och därmed ökade patientens upplevelse av att 

känna hopp till att genomföra egenvård självständig. Ett liknande resultat fanns i studien 

av Kaltman et al. (2015) där deltagarna upplevde det positivt hur familjen stöttade och 

uppmuntrande deltagarna för att kunna hantera sjukdomen. Det handlade om att finnas 

där för patienten när livsstilsförändringar behövde göras så att patienten inte behövde 

göra det ensam. Detta resulterade i att egenvården upplevdes enklare att genomföra. 

Familjen kunde medverka när deltagarna behövde göra förändringar i livsstilen t.ex. 

utföra mer fysisk aktivitet och förändra matvanor. I samma studie beskrivs att familjen 

uppmuntrade förändrade kostvanor, detta kunde ske genom att hela familjen ändrade 

kostvanorna för att förenkla för patienten att behålla hälsosamma kostvanor. Deltagarna 

i Booth, Lowis, Dean, Hunter och McKinley (2013) studie upplevde också att familjen 

var ett stöd, t.ex. att partnern kunde laga mat som var rekommenderad vid diabetes. 

Familjmedlemmarna och patienten själv upplevde att matlagningen kunde vara 

besvärlig då det kunde kännas förvirrande angående specifika detaljer om kosten, 

exempelvis vilken mängd och typ av mat som rekommenderades. Inom familjen hade 

partnern därför en betydande stödfunktion (Black et al. 2017). Partnern utgjorde ett stort 

hälsorelaterat socialt stöd (Jones et al. 2014). Söner och döttrar kunde vara behjälpliga 

för deltagare när de hade kontakt med sjukvården genom att förklara hälsorelaterad 

information samt i vissa fall översätta (Black et al. 2017). 

 

Stöd från sjukvården 

I Oakes et al. (2017) studie uttryckte deltagarna att kommunikationen med 

sjuksköterskan hade en betydande roll för att deltagarna ska kunna genomföra egenvård. 

Det handlade om att deltagarna blev hörda och bekräftade vilket bidrog till att 

kommunikationen blev bra med sjuksköterskan och därmed att stöd från sjukvården var 

en främjande faktor till egenvård. Således var öppna och kontinuerliga relationer med 

sjuksköterskan en viktig faktor för att kunna utföra en adekvat egenvård. 

Vårdrelationens karaktär påverkade patientens attityd till att följa 

egenvårdsrekommendationerna gällande kostvanor och fysisk aktivitet (Jones et al. 

2014). Deltagarna i Jutterström, Isaksson, Sandström och Hörnstens (2012) studie 

upplevde att deltagarna kunde ändra livsstilen och egenvårdsvanor genom att känna att 

möjligheten fanns. Upplevelsen uttrycktes i en insikt om att kosten och graden av fysisk 

aktivitet var en typ av egenvårdsåtgärd som kunde förändras genom egen vilja. 

Deltagarna förändrade livsstilen och när förbättringarna blev synliga upplevde de att 

motivationen ökades. När deltagarna fick uppmuntrande samtal och stöd från 

sjuksköterskan ökades viljan att fortsätta med den nya livsstilen som bidrog till bättre 

hälsa och välbefinnande. 

 

I Jones et al. (2014) studie nämnde vissa deltagare som bodde ute på landet att 

sjukvården upplevdes mer integrerad eftersom råd från olika sjuksköterskor var mer 

koncisa/enhetliga och informationen om vården då enklare kunde spåras. Några 

deltagare i studien tyckte det var mycket givande att sjukvården erbjöd hembesök av 

sjuksköterskan. 
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Viss sjukvårdspersonal som diabetessjuksköterskan hade en särskilt viktig roll för att 

stödja patienternas egenvård. Diabetessjuksköterskan undervisade och gav patienterna 

mycket tekniska och allmänna kunskaper om diabetes och egenvård. 

Diabetessjuksköterskan gav även råd, stöttade och hjälpte patienterna med egenvården. 

Diabetessjuksköterskan hjälpte till när patienterna upplevde att ha tappat kontrollen över 

egenvården samt när patienterna kände sig osäkra. Diabetessjusköterskans roll 

varierade, när komplexiteten i egenvården ökade upplevde patienterna att behovet av 

hjälp och stöd från diabetessjuksköterskan ökade (Moser et al. 2008). Deltagarna i Jones 

et al. (2014) studie nämnde att en kontinuerlig tillgång till sjuksköterska för att få 

tillgång till hjälp och information var en förutsättning för en effektiv egenvård. Även i 

studien av Oakes et al. (2017) tyckte deltagarna att kommunikation med sjuksköterska 

hjälpte deltagarna att utföra en effektiv egenvård. 

 

Hindrande faktorer egenvård 
 

Brist på kunskap och motivation kan leda till en försämring av egenvård. När patienter 

inte vet varför livsstilsförändringar bör göras leder det till att motivation för egenvård 

inte är hög. Det här hindrar patienter från att genomföra den egenvård som krävs vid 

diabetes typ 2. Vissa patienter upplevde en svårighet att genomföra egenvård när 

familjen och sjukvårdspersonalen inte är delaktiga eller finns där som stöd för att 

vidmakthålla en adekvat genomförande av egenvård.  

 

Brist på kunskap  

 
Kunskap är en viktig aspekt när det kommer till egenvård. Brist på kunskap kan enligt 

de granskade artiklarna komma sig av att patienten inte vågar fråga. I Gardsten, 

Blomqvist, Rask, Larsson, Lindberg och Olssons (2018) studie visades det att 

patienterna upplevde ångest när det kom till att tillkalla sjuksköterskan vilket 

resulterade i att de frågade färre frågor. Det här bidrog till en förminskad kunskap. Brist 

på kunskap kan också vara ett resultat av att kommunikationen med sjuksköterskan är 

otydlig, där sjuksköterskan inte förstår exempelvis patientens behov. Det är avgörande 

hur sjuksköterskan kommunicerar för att skapa en förståelse för patienterna och 

patienternas förmåga att främja egenvård vid diabetes typ 2. Ett otydligt besked som 

”njurarna läcker ut” kan bidra till ytterligare ångest och brist på förståelse hos 

patienterna. Det här kan i sig förhindra patienterna från att fråga sjuksköterskan det de 

behöver få klarhet i (Gardsten et al. 2018). Eftersom alla livsmedel påverkar blodsockret 

är det viktigt att som patient att ha kunskap om vad som ska köpas. Att inte ha 

kunskapen nog att veta vad för livsmedel man bör använda kan resultera i en bristande 

vetenskap om hur man skall gå tillväga med sin egenvård. Inom samma studie framkom 

det att både nydiagnosticerade patienter med diabetes typ 2 och de som har haft 

sjukdomen under en längre tid ställdes inför samma utmaningar i att lära att planera 

måltider och utveckla hälsosammare matvanor. Att handla hälsosamma produkter som 

bröd, yoghurt och drycker upplevdes som utmanande, speciellt när det kom till att läsa 

samt förstå näringsinnehållet i produkterna. För att lättare kunna ändra patienternas 

matvanor, önskade patienterna att diabetesjuksköterskan lärde patienterna vad som kan 

eller bör ätas, snarare än vad som bör undvikas. På så vis kunde en ökad kunskap till 

kosten leda till att patienterna kände trygghet i vad som bör handlas och det här 

https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gardsten,+Cecilia
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Blomqvist,+Kerstin
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rask%252C+Mikael
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Larsson%252C+%25C3%2585se
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resulterade i att patienterna kände mindre ångest i hur patienterna skall sköta 

blodsockernivån utifrån kosten. 

 

Det framkommer att brist på kunskap och otillräcklig förståelse av medicinerings 

hantering och information bidrog till var en hindrande faktor av egenvård hos diabetes 

typ 2 patienterna. Patienternas berättelser indikerar att många kämpade att förstå och 

behandla informationen av läkemedlet. Till exempel rapporterade patienter om 

svårigheter att förstå instruktionerna i patientinformationsblad och relatera denna 

information till sig själva. Vidare betonade patienterna att oförståelse kan leda till 

svårigheter att bedöma kvaliteten på information angående läkemedlet, särskilt när 

patienterna fick informationen online. Vissa patienter uttryckte negativa övertygelser 

eller till och med motvilja angående behandlingen och sade sig vara ovilliga att ta 

mediciner som hade blivit ordinerade. Patienternas farhågor gällande 

läkemedelssäkerhet var vanliga bland många patienter (Bernhard, Ose, Baudendistel, 

Seidling, Stützle, Szecsenyi, Wensing & Mahler 2017).  

 

Brist på kunskap kan också bero på en otillräcklig förståelse på behandlingens 

biverkningar eller en bristande och otydlig förståelse på informationen patienten har fått 

från vårdpersonalen. I Mousavizadeh, Ashktorab, Ahmadi och Zandi (2018) studie 

beskrivs brist på kunskap om behandling av sjukdomens biverkningar vilket blir 

grunden till försämrad egenvård hos diabetes typ 2 patienterna. Även i Kaltman, 

Talisman, Serrano, Cabassa, Magee, Pulgar-Vidal, Peraza och Cohens (2015) studie 

nämns det om hur missuppfattningar och att bli utsatt för felaktig information om 

diabetes typ 2, var en utmaning som deltagarna upplevde. Deltagarna hade inte någon 

uppfattning om riskerna när de behandlade sin sjukdom. Därför var det inte lätt för dem 

att acceptera sjukdomen och behandlingen av den. Deltagarna inom studien hävdade att 

bristen på en ökad förståelse av den nya situationen och förnekelse av diagnosen ledde 

till att de försummade behandlingen. Många uppgav att de hade dålig kunskap om 

sjukdomen när de fick diagnosen vilket ledde till en slarvig egenvårdsbehandling. 

Dessutom noterade deltagarna att kompetensen och erfarenheten som krävs för att 

hantera diabetes under olika omständigheter inte fanns där. Ett tydligt exempel som 

framkommer i artikeln är en 47-årig man som då han åt dietmat hemma hade allt under 

kontroll, dock var mannen tvungen att sluta dieten när mannen gick till jobbet eller på 

fest på grund av att dietmat inte fanns som alternativ. Maten var då både fet och söt 

vilket gjorde att mannen inte visste vad som skulle göras. Andra på festerna uppmanade 

mannen att bara äta den maten som serverades, vilket då gjordes. Detta resulterade i att 

mannens blodsocker ökade (Mousavizadeh, et al.2018). 

 

Brist på motivation 

 

Både nyligen diagnostiserade vuxna och de med längre erfarenhet med sjukdomen 

diabetes typ 2 uttryckte att brist på känslomässig förmåga och motivation upplevdes 

vara de största hindren för en bra egenvård. Utmaningen var att bli tvingad i nya rutiner 

och göra de livsstilsförändringar som behövdes göras på grund av den förändrade 

hälsosituationen, antingen ensamma eller med deltagarens familj och vänner (Gardsten 

et al. 2018). Även i Kaltman et al. (2015) studie visades att en stor utmaning för 

diabetes typ 2 patienter var att äta hälsosammare. Livsmedel som åts innan deltagarna 
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fick sin diabetessjukdom för att få upp humöret när deltagarna kände sig nere var nu 

begränsade. 

 
Utförandet av egenvård kan minska då motivationen kan sjunka därför att diabetes typ 2 

kan påverka humöret negativt på grund av de permanenta förändringarna i livsstilen 

som följer med sjukdomen. En jobbig besked kan leda till depression och stress trots att 

patienterna var fullt medvetna om att en negativ tillstånd som exempelvis att känna sig 

deprimerad leder till negativa effekter såsom höga glukosnivåer. I resultatet av  Kaltman 

et al. (2015) studie kom det fram att det finns en interaktion mellan diabetes typ 2 och 

depression och att detta påverkade diabetesvården negativt. Ett exempel är att de flesta i 

denna studie upplevde brist på intresse för aktiviteter de tidigare gillade att utföra som i 

sin tur påverkade egenvården negativt såsom att äta hälsosamt och motionera. Brist på 

motivation till att utföra egenvård visade sig i hur de fysiska och känslomässiga kraven 

på patienternas arbete och hemliv ledde till stress, vilket i sin tur potentiellt bidrog till 

depression och svårigheter med att utföra egenvård. 

 

Att känna sig osäker på grund av livsstilsförändringar som har behövts göras, kunde 

också upplevas som ett hinder för diabetesegenvård hos en del patienter. Känslan av 

osäkerhet kunde då orsaka skuld, som oftast ledde till lågt egenvärde, ångest och 

depression hos patienterna. Detta hade i sin tur en negativ inverkan på de sociala och 

professionella relationer. Att vara i ett sådant tillstånd påverkar förmågan att 

upprätthålla motivationen (Rasmussen, Terkildsen Maindal, Livingston, Dunning & 

Lorentzen 2016). 

 

En annan faktor som bidrog till en minskad motivation var när patienterna med diabetes 

typ 2 inte hade en förståelse och kände frustration för hur vissa faktorer ibland kunde ge 

orimliga effekter på blodsockernivån. En kvinna i en studie uppgav hur hon kunde äta 

hälften av en frukt vilket ledde till att blodsockret fortsatte stiga högt. En manlig 

deltagare uppgav hur han kunde vakna upp på morgonen med ett väldigt lågt blodsocker 

och inte ha en förståelse för varför det faller så mycket över natten (Mathew, Gucciardi, 

De Melo & Barata 2012).  

 

Brist på familj och sjukvårdspersonal stöd 

 

Brist på stöd från sjukvårdspersonalen kan enligt de granskade artiklarna komma sig av 

att många deltagare upplevde att deras egenvård påverkades av hur mycket stöd de fick 

av vårdpersonalen. När sjuksköterskan inte tog hänsyn till patienten, upplevdes det en 

frustration hos deltagarna. Deltagarna hade önskat att få mer information. Vissa 

upplevde att läkaren bedömde att patienten själv är kapabel till att hantera sin egenvård 

vilket resulterade till att läkaren inte la tillräckligt ner tid för att stödja patienterna och 

ge all information som krävs för att patienten ska kunna utföra egenvård på egen hand 

(Rasmussen et al. 2016). Deltagarna hade önskat praktiskt samt kontinuerligt egenvårds 

stöd då det var en tydlig brist på det här (Bernhard et al. 2017). Ett hinder deltagarna 

även upplevde som bidrog till frustration var de oflexibla tider som sjuksköterskan 

hade. Detta ledde till att deltagarna blev tvungna att ta ledigt från jobbet vilket 

upplevdes som ”krångligt”. Deltagarna påpekade att mer flexibla tider behövs för att 

kunna få så bra stöd från sjuksköterskan som möjligt för att främja egenvården 

(Rasmussen et al. 2016).  
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Förutom brist på sjuksköterskor visades det att brist på familjestöd även var en 

påverkande faktor för patientens egenvård. Det framgick att vid tiden för 

diagnostisering kan en akut depressiv inverkan på humöret uppkomma, som ofta kan 

förvärras av brist på stöd. En känsla av tragedi kan uppkomma när deltagarna inte hade 

någon att prata med vilket i sin tur ledde till depression. Det identifierades att detta är en 

kritisk tid för sjuksköterskan att ge tydlig information om hur sjukdomen hanteras för 

att minska sjukdomsbördan och sannolikheten för depression (Kaltman et al. 2015). 

Även i Mathew et al. (2012) studie visades att ett socialt stöd är nödvändigt för en bra 

egenvård hos patienterna då patienten bör ha ett socialt nätverk runtomkring patienten 

själv. Det nämns även att patienter uttryckte att de önskade att familjemedlemmarna var 

mer involverade för att kunna ha en större förståelse för patientens situation och bidra 

med det stöd patienten faktiskt behöver. Främst skall familjmedlemmarna förstå vad 

diabetes är, hur behandlingen går till och vad deras familjemedlem går igenom för att på 

så sätt kunna främja dennes egenvård. En känsla av att känna sig isolerad och ensam 

och inte känna sig som en del i ett sammanhang visades att vara en hindrande faktor vid 

genomförandet av egenvård (Kaltman et al. 2015). Vidare i Bernhard et al’s (2017) 

studie framkom det att begränsade psykosociala resurser var en utmaning för patienten 

att hantera sin egna medicinering. Exempelvis förklarade vissa patienter att de saknade 

familjestöd vid daglig administrering av läkemedel. Speciellt betonade patienterna sitt 

behov av sällskap när de upplevede kritiska stunder som hypoglykemi eller andra 

negativa effekter. 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Målet med studien var att utforska kunskapsläget kring vilka faktorer som påverkar den 

vuxna patientens egenvård vid diabetes typ 2 och hur patienterna upplever detta. Därför 

valdes det att göra en litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa studier som 

utgångspunkt då författarna är medvetna om att det finns mycket forskning inom det 

området. Enligt Friberg (2006 s. 87) kan kunskapsläget påvisas med hjälp av en 

omfattande sökning av vetenskapliga artiklar som granskas och därefter utföras en 

noggrann analys och sammanställning av artiklarna. Utifrån artiklarna sågs det likheter 

som delades då i huvudkategorier och subkategorier. Sammanlagt valdes femton artiklar 

i resultatet, där det ingick främst kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006, s. 87) går 

det i kvalitativa studier att frambringa en förståelse för hur patienten upplever 

livsvärlden. Således blir det en fördjupning i patientens erfarenheter, hur patienten 

upplever och vilka förväntningar patienten har av den ändrade situationen. Med en 

litteraturöversikt ges lärdom som kan göra intryck på det praktiska vårdarbetet på olika 

vis (Friberg 2006, s. 87).  

 

Databasen Cinahl valdes då det finns en stor mängd av forskning som besvarar studiens 

syfte. Cinahl är en databas som omfattar vårdvetenskapliga artiklar medan exempelvis 

Pubmed har mycket artiklar med medinsk utgångspunkt. Nackdelen med att enbart 

använda Cinahl är att det då inte finns någon databasvariation i denna studie, vilket hade 

kunnat vara till en fördel för att få fram en mer pålitlig litteraturstudie. Artiklarna skulle 
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vara vetenskapliga, handla om vuxna patienter och inte vara mer än 10 år gamla, då 

forskning som är äldre än 10 år möjligen inte är lika relevanta eftersom sjuksköterskor 

kanske jobbade på ett annat sätt då. Eftersom vi ville få en brett perspektiv av studien 

valdes det att inkludera vetenskapliga, granskade artiklar från olika länder. En viktig 

aspekt i de valda artiklarna var att de hade blivit godkända av en etisk kommitté för att 

bibehålla deltagarnas integritet. Författarna valde att exkludera artiklar som hade fokus 

på religoner eller som inte besvarade syftet. En artikel är från en medicinsk tidskrift som 

valdes att inkluderas i litteraturöversikten då den berikar resultatet. Det är svårt att 

beskriva patientens upplevelser utan att inkludera den medicinska aspekten då dessa 

hänger ihop.  

 

Den valda metoden var lämplig eftersom det finns mycket forskning kring ämnet. Hade 

det exempelvis valts att göra en intervjustudie hade det behövts mycket tid och tiden var 

inte tillräcklig. Nackdelen med att ha gjort en litteraturstudie är att förståelsen kring 

ämnet är på ett vis begränsad. Hade det gjorts en intervjustudie kundes följdfrågor 

uppkomma om det var något författarna undrade över och det hade bidragit till ett 

klarare patientperspektiv, alltså författarna hade fått en bättre förståelse för hur patienten 

upplever den ändrade livssituationen, patientens livsvärld.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva den vuxna patientens upplevelser kring 

vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. Genom en 

litteraturöversikt visar resultatet främjande och hindrande faktorer som påverkar 

egenvården vid sjukdomen. Resultatet visade att stöd från familj och sjukvården, 

motivation samt kunskap och information främjade egenvården. Egenvård minskade 

risken för komplikationer och möjligjorde att patienten kan känna välbefinnande trots 

sjukdomen. Hindrande faktorer framkom när patienten upplevde brist på stöd från 

patientens sociala sammanhang och att brist på kunskap vilket ledde till en försämrad 

egenvård. I diskussionen lyfts fram både främjande och hindrande orsaker till hur 

egenvården påverkas av den vuxna patienten med fokus på stöd från familj och sociala 

nätverk, stöd från sjukvården och kunskap och information därför att dessa faktorer 

bidrar till patientens genomförande av egenvård.  

 

Resultatet visade att stöd från familj och sociala nätverk är betydelsefullt för att kunna 

hantera sjukdomen. Stödet medförde effektivare egenvård samt mer autonomi för 

deltagarna. Resultatet går i linje med en studie av Joo och Lee (2016) där deltagarna 

upplevde att familjen utgjorde ett viktigt stöd i egenvården och även deltagarna i 

Mayberry och Osborn (2012) studie visade vikten av familjemedlemmarnas stöd och 

hjälp angående kost, fysisk aktivitet, blodprovtagning samt arrangera och hjälpa till vid 

sjukhusbesök. Deltagarna berättade om hur familjemedlemmarnas medvetenhet kring 

upplevda behov gjorde att det gick bättre att utföra en effektiv egenvård. Studien av 

Wallace et al. (2019) visade att vid långvarig hantering av sjukdomen diabetes typ 2 

utgjorde även partnern ett känslomässigt och praktiskt stöd som även nämnts i 

resultatet. Det känslomässiga stödet kunde innebära att vara tillgänglig när patienten 

ville prata. Det praktiska kunde handla om att laga mat, hjälpa till med medicinering 

samt hjälpa till med transport till vårdmöten. Dock framkom det också i att stödet 

gällande kost mellan partnerna skiljde sig beroende på om patienten var kvinna eller 
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man vilket inte framkom i aktuell studies resultat. Manliga patienter fick ofta stöd med 

matlagningen medan kvinnliga patienter däremot hade oftast ett ansvar för hushållet och 

lagade mat, trots att maten inte var rekommenderad diabeteskost. Detta ledde till stress 

och frustration. Miller och DiMatteo (2013) beskriver att stöd från familj och vänner, 

både praktiskt och emotionellt stöd ökade förmågan att hantera sjukdomen vilket det 

även framkommer i aktuell studies resultat. Stödet bidrog även till ökad motivation och 

självförtroende vilket kunde minska stressen över att vara sjuk samt minska depression. 

Enligt Wiklund (2003, s. 79) påverkas hälsa av människors förhållanden till världen, 

genom den sociala och kulturella miljö och även den yttre miljö runt omkring 

människan. 

 

Stöd från familj och sociala nätverk i egenvården är väsentligt för patienter som lider av 

diabetes typ 2. I många fall kan patienten uppleva en känsla av ensamhet i sjukdomen 

och då kan möjligen stödet från omgivningen bidra till en känsla av hopp och en känsla 

av att det finns stöd samt att patienten inte är ensam i patientens nu ändrade 

livssituation. För att sjuksköterskan ska kunna utföra den vård som minskar patientens 

lidande och främjar hälsa behöver sjuksköterskan utgå från patientens livsvärld (Birkler 

2007, s. 35). Det är viktigt att som sjuksköterska finnas tillgänglig för patienten så 

patienten upplever trygghet och kan ställa frågor kring sjukdomen om det skulle 

behövas. Familjestöd har en stor betydelse för denna patientgrupp då diabetes är en 

livslång sjukdom och ställer höga krav och innebär utmaningar för patienten. 

 

Stöd från sjukvården var viktig för patienter med diabetes typ 2 enligt resultatet. 

Patienter värdesatte kontinuerliga och öppna vårdrelationer där kommunikationen var 

en central del. Dessa aspekter av stödet från sjukvården främjade egenvården. Enligt 

Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) studie var den mest effektiva strategin för 

förbättrad egenvård att ha ett vårdande samtal, en dialog mellan sjuksköterskan och 

patienten. I vårdrelationen uppmuntrades ansvar, egenvård samt samarbete mellan 

patienten och sjuksköterskan. I vårdrelationen kunde sjuksköterskan uppmuntra och 

leda patienten med coachning. Patienterna i studien motiverades vid erhållande av 

specifik och sammanfattad information angående åtgärder som främjar egenvård. I en 

professionel vårdrelation är både vårdaren och patienten aktiva i mötet, där fokus ligger 

på patienten och ansvaret hos vårdaren (Dahlberg & Segesten 2010, s. 195). I resultatet 

upplevde deltagarna att när de fick uppmuntrande samtal från sjuksköterskan ökade 

deltagarnas motivation till livsstilsförändringar som gynnade hälsa och välbefinnande. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 200) är samtalet en viktig del av vårdandet och 

inom vårdrelationen. Resultat i litteraturstudien visade att tillgång till sjuksköterskor var 

viktigt för deltagarna för att få information och kunskaper vilket gynnade egenvården. 

Deltagarna i Grund och Stomberg (2012) studie upplevde att tillgång till 

diabetessjuksköterskan gav en ökad känsla av stöd och säkerhet och de betonade hur 

viktigt det var med en kontinuerlig kontakt. Patienter med diabetes typ 2 bör ha en 

kontinuerlig relation med sjuksköterskan för att patienten ska få den stöd som behövs 

och hålla motivationen uppe. 

 

Resultatet visade att en brist på stöd från sjuksköterskan kan vara en stor nackdel för att 

uppnå en optimal egenvård hos patienterna med diabetes typ 2 och många patienter 

upplevde en känsla av frustration. Wilkinson, Whitehead och Ritchies (2014) studie 

visade att patienternas förmåga till egenvård påverkades negativt när det uppkom 



 18 

svårigheter att kommunicera med en sjuksköterska på grund av diskriminering, 

språkbarriärer och respektlös kommunikation. Ett tema i resultatet i studien var 

"respektfull kommunikation" och visade på att patienterna uppskattade när dialog 

mellan patienterna och patienternas sjuksköterskor levererades med hänsyn till känslor, 

rättigheter, önskemål eller traditioner. Dessutom upplevdes en känsla av bekräftelse och 

värdighet när både parter var inkluderade. Omvänt visade "respektlös kommunikation" 

att patienten upplevde sjuksköterskan som oartig eller oförskämd. Detta skapade 

uppfattningen att patientens åsikter och erfarenhet har ett litet värde, och patienternas 

känslor, rättigheter, önskemål eller traditioner hade inget värde alls, vilket i sin tur 

kunde hindra patienterna att utföra egenvård.  

 

Ett annat tema i resultatet i studien var "svårigheter att kommunicera med vårdgivare" 

och visade att patienterna inte alltid kunde uttrycka sina behov, vilket gjorde det 

omöjligt för sjuksköterskan att ta hänsyn till detta under konsultation. "Språkbarriärer" 

och "uppfattad diskriminering" hindrade också patientens förmåga till egenvård. 

Utgångspunkten för en bra vård är relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

(Birkler 2007, s. 24). Det är viktigt att den som vårdar patienten ska vara lyhörd för 

patientens upplevelse och hur patienten upplever situationenen. Det är även viktigt att 

helheten återbildas då patientens integritet har påverkats. Således ska patienten ”bli sig 

själv igen” (s. 20). När sjuksköterskan utgår från patientens situation är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan tar tillvara patientens livsvärld då varje enskild patient 

upplever livsvärlden annorlunda (s. 35). När sjuksköterskan försöker att få en förståelse 

av patienten och patientens livsvärld, är det patientens sinnesstämningar, värderingar, 

avsikter, känslor, föreställningar, handlingar med mera som sjuksköterskan ska begripa 

(s. 41). Det är också väsentligt att ha en förståelse för språkets funktion och betydelsen i 

samtalen med patienten (s. 25). Om sjuksköterskan inte utgår från patientens livsvärld 

finns det chans att den medicinska diagnosen tar över (s. 61). Således är vårdarens 

huvudsakliga mål att uppnå hälsa hos patienten vilket innebär att en känsla av 

välbefinnande ska uppnås som är en subjektiv upplevelse hos varje patient och kan 

lättare uppnås om vårdaren utgår från patientens livsvärld (s. 21).  

 

Stöd från sjukvården kan ofta bidra till ökad motivation hos patienter för att kunna 

hantera egenvården på ett optimalt sätt. Ett bristande stöd från sjuksköterskan kan bidra 

till att patienten inte finner hopp och välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig 

ansvarsroll i att hjälpa till att patienterna ska finna hopp och välbefinnande. Det bör inte 

uppstå några språkhinder i ett vårdande samtal mellan sjuksköterskan och patienten då 

det kan uppstå missförståelse för både parter eller ge en känsla av osäkerhet för 

patienten då det finns risk för att patienten inte känner sig förstådd i dialogen. En 

bristande språkförståelse kan bidra till att patienten inte frågar när en upplevelse av 

osäkerhet uppkommer. Patienten ska dessutom inte behöva känna att han/hon har ett 

mindre värde beroende på till exempel patientens ålder, etnicitet eller kön. Det är viktigt 

att sjuksköterskor inte diskriminerar någon patient och ger alla likvärdig respekt.  

 

Kunskap och information gynnade egenvården visade resultatet. Det var viktigt att 

patienten förstod den information sjuksköterskan delade i samband med vårdmöten 

därmed kunde patienten förstå situationen bättre och öka möjligheterna till att hantera 

egenvården. När sjuksköterskan undervisar och delar information är det viktigt att 

fokuset är på patientens livsvärld, att patientperspektivet är i centrum. Dahlberg och 
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Segesten (2010, ss. 242–250) nämner att varje persons lärande börjar i livsvärlden och 

när en patient undervisas är det viktig att vårdaren beaktar och försöker förstå patientens 

livsvärld. Det är bara patienten som vet hur det är att leva med sjukdomen och hur 

livssituationen upplevs. Det krävs ett engagemang och en nyfikenhet för att skapa ett 

lärande och för att vården av patienten ska leda till hälsa och välbefinnande är lärandet 

centralt (Ekebergh 2009, s. 115). I resultatet visades att lärandet för deltagarna gynnades 

också av grupputbildningar där andra patienter med diabetes typ 2 deltog. I grupperna 

kunde deltagarna lära sig av varandra och berätta om sina egna erfarenheter av 

sjukdomen och egenvård. Resultatet går i linje med en studie av Nagelkerk, Reick och 

Meengs (2006) som visade att grupputbildning för att hantera egenvården för deltagarna 

var effektivt. En effektiv grupputbildning innehöll skrivet material, demonstrationer och 

visuella hjälpmedel samt diskussioner. Eftersom de största riskfaktorerna som kan 

påverka uppkomsten av diabetes typ 2 är övervikt, ohälsosamma matvanor och fysisk 

inaktivitet (Roglic & World Health Organization 2016, s. 12) är det viktigt att som 

sjuksköterskan ha goda kunskaper gällande dessa områden och ha förmåga att förmedla 

den här kunskapen till patienterna. 

 

Patienter med diabetes typ 2 sjukdom är i behov av att få god kunskap och information 

om sjukdomen för att kunna genomföra egenvård. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

undervisa patienten och bidra med den här kunskapen. Sjuksköterskan ska försöka 

motivera patienten till att genomföra egenvård och göra de livsstilsförändringar som 

behövs göras. En ökad kunskap i varför livsstilsförändringar ska göras kan påverka 

patientens motivation till att genomföra det, men det är också viktigt att sjuksköterskan 

har en kontinuerlig kontakt med patienten med regelbundna besök för att motivationen 

ska bibehållas. Vårdande samtal och undervisning har en central roll för att patienten 

ska erhålla kunskaper kring hanterandet av sjukdomen och kunna förebygga 

komplikationer. 

 

Hållbar utveckling 

 

Den ekologiska, ekonomiska och sociala är de tre dimensionerna i en hållbar utveckling 

(Sandman och Kjellström 2013, s. 338). Eftersom diabetes typ 2 ökar i befolkningen är 

sjukdomen ett stort folkhälsoproblem. Genom ökad kunskap om ämnet kan möjligen 

ökningen hämmas och då kan även belastningen på sjukvården minska. En ökad 

kunskap hos sjuksköterskor kan även bidra till en ekonomisk hållbar utveckling genom 

att sjuksköterskor exempelvis ger stöd till patienterna då forskning visade att stöd från 

sjukvården kan bidra till bättre egenvård hos patienterna. Att genomföra egenvård 

minskar risken för komplikationer och då påverkas den ekonomiska hållbarheten då det 

blir en mindre belastning på sjukvården. När fler patienter gör livsstilsförändringar kan 

det här i sig bidra till en bättre livskvalitet och därmed bidra till den sociala 

hållbarheten. De livsstilsförändringar som görs kan bidra till en minskad 

läkemdelsanvändning som i sin tur minskar utsläppet av läkemedel i miljön. När en 

människa intar läkemedel avlägsnar det kroppen via avföring eller urin där resterna från 

läkemedlet därefter går via avloppsreningsverken och ut i miljön. Således nyttjande av 

läkemedel bidrar till långtidseffekter i miljön (Läkemedelsverket 2015). I slutändan 

bidrar det till en positiv påverkan på den ekologiskt hållbarheten om användandet av 

läkemedel minskar. Det är tydligt att en ökad kunskap om patienten med diabetes typ 2 

hos sjuksköterskor bidrar till en förbättrad vård för patienten då sjuksköterskan kan 
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stötta och uppmuntrar och ger råd utifrån ett patientperspektiv. På sådan sätt kan det öka 

motivationen till denna patientgrupp att hantera egenvård på bästa möjliga sätt genom 

en ökad förståelse kring sjukdomen och således reducera försvårande omständigheter, 

vilket kan leda till en minskning av folkhälsoproblemen och till en bättre hållbar 

utveckling eftersom alla de tre dimensionerna medverkar och påverkar den hållbara 

utvecklingen på ett positivt sätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning  
 

Det finns många studier på vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med 

diabetes typ 2 men fortfarande tillåts detta vara ett tydligt fortsatt problem. För att 

problemet ska minska kan det forskas vidare för att ta reda på vilka kunskaper 

vårdpersonalen har om patienter med den här sjukdomen och dess relation till egenvård. 

Forskning är ett sätt till att bidra till utveckling och därmed kunna förbättra praktiken. 

Det behövs forskas vidare på vilka resurser som krävs för att vårdpersonalen ska ha 

dessa kunskaper. En möjlig intervention kunde vara kontinuerliga grupputbildningar 

riktade till sjuksköterskor, i syfte att stärka deras medvetenhet kring hur patienter kan 

stöttas i sin egenvård. Det är lätt att glömma av en del information man har fått efter en 

viss tid och därför är det bra med kontinuerliga utbildningar på arbetsplatsen, särskilt på 

diabetesmottagningar.  

 

SLUTSATSER 

 
Det är tydligt att patienter som drabbas av sjukdomen diabetes typ 2 behöver mycket 

kunskaper om sjukdomen för att öka motivationen till egenvård och förebygga 

komplikationer som kan uppstå i samband med att inte kunna bibehålla blodsockret på 

en jämn nivå. I resultatet framgår att sjuksköterskan har en betydande roll i att försöka 

öka kunskapen om sjukdomen hos patienterna och på så vis möjligen bidra till en ökad 

motivation i patientens egenvård. Detta uppnås genom att ge patientfokuserad vård och 

kunna identifiera patientens främjande och hindrande faktorer för att på sådan sätt ge 

bra förutsättningar för patienten att kunna uppnå en optimal egenvård. Även anhöriga 

har en stor roll i att fungera som stöttning till patienten. Anhöriga bör få kunskap utav 

sjuksköterskan för att bättre förstå patientens situation och därmed kunna ha en 

stöttande roll istället för det motsatta då resultatet visade att patienterna hade önskat det. 

Litteraturstudien visar att med hjälp och stöd av sjuksköterskan och anhöriga kan 

patienten få en ökad motivation i att genomföra egenvård och därmed förebygga 

komplikationer som kan uppstå i samband med diabetes.  

 

Kliniska implikationer  

 

- Sjuksköterskan bör ha ett patientperspektiv och ta hänsyn till patientens livsvärld då 

varje patient har olika hindrande och främjande faktorer till egenvård  

 

- Vårdande samtal och undervisning har en central roll för att patienten ska erhålla 

kunskaper kring hanterandet av sjukdomen och kunna förebygga komplikationer  

 

- Patienter med diabetes typ 2 bör ha en kontinuerlig relation med sjuksköterskan för att 

patienten ska få den stöd som behövs och hålla motivationen uppe 
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- Familjestöd har en stor betydelse för denna patientgrupp då diabetes är en livslång 

sjukdom och ställer höga krav och utmaningar för patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

REFERENSER 

1177. Hur förändrar jag matvanorna vid diabetes? https://www.1177.se/fragor--

svar/nationellt/sjukdomar--besvar/hur-forandrar-jag-matvanorna-vid-diabetes/ [2019-

06-06]. 
 

Avery, L., Beckwith, S. & Sumner, J. (2009). Oxford handbook of diabetes nursing. 

Oxford: Oxford University Press. 

Bernhard, G., Ose, D., Baudendistel, I., Seidling, H., Stützle, M., Szecsenyi, J., 

Wensing, M. & Mahler, C. (2017). Understanding Challenges, Strategies, and the Role 

of Support Networks in Medication Self-management Among Patients With Type 2 

Diabetes: A Qualitative Study. The Diabetes Educator, 43(2), ss. 190-205. 

doi:10.1177/0145721717697243 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

Black, S., Maitland, C., Hilbers, J. & Orinuela, K. (2017). Diabetes literacy and 

informal social support: A qualitative study of patients at a diabetes centre. Journal of 

Clinical Nursing, 26(1-2), ss. 248–257. doi:10.1111/jocn.13383. 

Booth, A. O., Lowis, C., Dean, M., Hunter, S. J. & McKinley, M. C. (2013). Diet and 

physical activity in the self-management of type 2 diabetes: Barriers and facilitators 

identified by patients and health professionals. Primary Health Care Research & 

Development; Cambridge, 14(3), ss. 293–306. 

doi:http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1017/S1463423612000412. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa Och Vårdande: I Teori Och Praxis. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Diabetesförbundet (2014). Diabetesförbundet_2017_Typ 2-Diabetes.Pdf. 

Diabetesförbundet (2017a). Lär dig om diabetes. Diabetes.se. /diabetes/lar-om-diabetes/ 

[2018-08-31]. 

Diabetesförbundet (2017b). Typ 2-diabetes. Diabetes.se. /diabetes/lar-om-

diabetes/typer/typ-2/ [2018-08-31]. 

Diabetesförbundet (2017c). Diabetes i siffror. Diabetes.se. /diabetes/lar-om-

diabetes/diabetes-i-siffror/ [2018-11-26]. 

Diabetesförbundet (2017d). Så påverkas kroppen/komplikationer. Diabetes.se. 

/diabetes/lar-om-diabetes/sa-paverkas-kroppen/ [2018-12-07]. 

Diabetesförbundet (2017e). Fötter. Diabetes.se. /diabetes/lar-om-diabetes/sa-paverkas-

kroppen/fotter/ [2018-12-07]. 

Diabetesförbundet (2018). Egenvård. Diabetes.se. 

https://www.diabetes.se/diabetes/leva/behandling/egenvard/ [2018-10-20]. 

https://www.1177.se/fragor--svar/nationellt/sjukdomar--besvar/hur-forandrar-jag-matvanorna-vid-diabetes/
https://www.1177.se/fragor--svar/nationellt/sjukdomar--besvar/hur-forandrar-jag-matvanorna-vid-diabetes/
https://doi.org/10.1111/jocn.13383
https://doi.org/http:/dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1017/S1463423612000412
https://www.diabetes.se/diabetes/leva/behandling/egenvard/


 23 

Eborall, H. C., Virdee, S. K., Patel, N., Redwood, S., Greenfield, S. M. & Stone, M. A. 

(2016). ”And now for the good news…” the impact of negative and positive messages 

in self-management education for people with Type 2 diabetes: A qualitative study in an 

ethnically diverse population. Chronic Illness, 12(1), ss. 3–17. 

doi:10.1177/1742395315577965. 

Ekebergh, M. (2009). Att lära sig vårda: med hjälp av handledning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ericson, E. & Ericson, T. (2013). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, 

behandling. Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I: Friberg, F., red. Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I: Friberg, F., red. Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Gardsten, C., Blomqvist, K., Rask, M., Larsson, &., Lindberg, A. & Olsson, G. (2018). 

Challenges in everyday life among recently diagnosed and more experienced adults 

with type 2 diabetes: A multistage focus group study. Journal of Clinical Nursing, 

27(19-20), ss. 3666-3678. doi:10.1111/jocn.14330 

 

Grund, J. & Stomberg, M. W. (2012). Patients’ Expectations of the Health Advice 

Conversation With the Diabetes Nurse Practitioner. Journal of Primary Care & 

Community Health, 3(4), ss. 230–234. doi:10.1177/2150131911435263. 

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

Knowledge and Skills That Are Essential in Self‐managing a Chronic Condition – a 

Focus Group Study among People with Type 2 Diabetes. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 30(2), ss. 382–390. doi:10.1111/scs.12260. 

International Council of Nurses (2012). The ICN code of ethics for nurses. Geneva: 

International Council of Nurses. 

Isaksson, U., Hajdarevic, S., Abramsson, M., Stenvall, J. & Hörnsten, Å. (2015). 

Diabetes empowerment and needs for self-management support among people with type 

2 diabetes in a rural inland community in northern Sweden. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 29(3), ss. 521–527. doi:10.1111/scs.12185. 

Johansson, U.-B. & Wredling, R. (2012). Diabetes hos vuxna. I: Wikblad, K., red. 

Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur, ss. 227–231. 

Jones, L., Crabb, S., Turnbull, D. & Oxlad, M. (2014). Barriers and facilitators to 

effective type 2 diabetes management in a rural context: A qualitative study with 

diabetic patients and health professionals. Journal of Health Psychology, 19(3), ss. 441–

453. doi:10.1177/1359105312473786. 

Joo, J. Y. & Lee, H. (2016). Barriers to and facilitators of diabetes self-management 

with elderly Korean-American immigrants. International Nursing Review, 63(2), ss. 

277–284. doi:10.1111/inr.12260. 

https://doi.org/10.1177/1742395315577965
https://doi.org/10.1177/2150131911435263
https://doi.org/10.1111/scs.12260
https://doi.org/10.1111/scs.12185
https://doi.org/10.1177/1359105312473786
https://doi.org/10.1111/inr.12260


 24 

Jutterström, L., Isaksson, U., Sandström, H. & Hörnsten, Å. (2012). Turning points in 

self-management of type 2 diabetes. European Diabetes Nursing, 9(2), ss. 46–50b. 

doi:10.1002/edn.205. 

Kaltman, S., Talisman, N., Serrano, A., Cabassa, L. J., Magee, M. F., Pulgar-Vidal, O., 

Peraza, D. & Cohen, N. R. (2015). Type 2 Diabetes and Depression: Patient, Family 

Member, and Primary Care Provider Perspectives on the Development of an Integrated 

Self-Management Intervention. The Diabetes Educator, 41(6), ss. 763–772. 

doi:10.1177/0145721715608954. 

Kristoffersen, N. J. (2006). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. I: Kristoffersen, N. J., 

Nortvedt, F., och Skaug, E.-A., red. Grundläggande omvårdnad. 4 4. Stockholm: Liber, 

ss. 13–101. 

Lidegaard, L. P., Schwennesen, N., Willaing, I. & Færch, K. (2016). Barriers to and 

motivators for physical activity among people with Type 2 diabetes: Patients’ 

perspectives. Diabetic Medicine, 33(12), ss. 1677–1685. doi:10.1111/dme.13167. 

Läkemedelsverket (2015). Läkemedel och miljö. https://lakemedelsverket.se/miljo-

lakemedel [2019-04-27]. 

Mathew, R., Gucciardi, E., De Melo, M. & Barata, P. (2012). Self-management 

experiences among men and women with type 2 diabetes mellitus: A qualitative 

analysis. BMC Family Practice, 13(1), s. 122. doi:10.1186/1471-2296-13-122 

 

Mayberry, L. S. & Osborn, C. Y. (2012). Family Support, Medication Adherence, and 

Glycemic Control Among Adults With Type 2 Diabetes. Diabetes Care; Alexandria, 

35(6), ss. 1239–45. 

McCabe, C. & Timmins, F. (2015). Grundläggande kommunikation: inom omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur. 

Miller, T. A. & DiMatteo, M. R. (2013). Importance of Family/Social Support and 

Impact on Adherence to Diabetic Therapy. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: 

Targets and Therapy, 6, ss. 421–426. doi:10.2147/DMSO.S36368. 

Moser, A., van der Bruggen, H., Widdershoven, G. & Spreeuwenberg, C. (2008). Self-

Management of Type 2 Diabetes Mellitus: A Qualitative Investigation from the 

Perspective of Participants in a Nurse-Led, Shared-Care Programme in the Netherlands. 

BMC Public Health, 8(1), s. 91. doi:10.1186/1471-2458-8-91. 

Mousavizadeh, S. N., Ashktorab, T., Ahmadi, F. & Zandi, M. (2018). From Negligence 

to Perception of Complexities in Adherence to Treatment Process in People with 

Diabetes: A Grounded Theory Study. Iranian Journal of Medical Sciences, 43(2), ss. 

150-157. issn:0253-0716 

 

Nagelkerk, J., Reick, K. & Meengs, L. (2006). Perceived barriers and effective 

strategies to diabetes self-management. Journal of Advanced Nursing, 54(2), ss. 151–

158. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03799.x. 

https://doi.org/10.1002/edn.205
https://doi.org/10.1177/0145721715608954
https://doi.org/10.1111/dme.13167
https://lakemedelsverket.se/miljo-lakemedel
https://lakemedelsverket.se/miljo-lakemedel
https://doi.org/10.2147/DMSO.S36368
https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-91
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03799.x


 25 

Nam, S., Chesla, C., Stotts, N. A., Kroon, L. & Janson, S. L. (2011). Barriers to diabetes 

management: Patient and provider factors. Diabetes Research and Clinical Practice, 

93(1), ss. 1–9. 

Nationalencyklopedin (2018). Egenvård. 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egenvård [2018-

10-26]. 

Oakes, A. H., Garmo, V. S., Bone, L. R., Longo, D. R., Segal, J. B. & Bridges, J. F. P. 

(2017). Identifying and Prioritizing the Barriers and Facilitators to the Self-Management 

of Type 2 Diabetes Mellitus: A Community-Centered Approach. The Patient; Auckland, 

10(6), ss. 773–783. doi:http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1007/s40271-017-

0248-6. 

Rasmussen, B., Terkildsen Maindal, H., Livingston, P., Dunning, T. & Lorentzen, V. 

(2016). Psychosocial factors impacting on life transitions among young adults with type 

2 diabetes: An Australian – Danish qualitative study. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 30(2), ss. 320-329. doi:10.1111/scs.12248 

 

Roglic, G. & World Health Organization red. (2016). Global report on diabetes. 

Geneva, Switzerland: World Health Organization. 

Sagen, J. V. (2013a). Sjukdomslära. I: Skafjeld, A. och Graue, M., red. Diabetes: 

förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur, ss. 23–87. 

Sagen, J. V. (2013b). Fysisk aktivitet. I: Skafjeld, A. och Graue, M., red. Diabetes: 

förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur, ss. 179–191. 

Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. 

Lund: Studentlitteratur. 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Schinckus, L., Dangoisse, F., Van den Broucke, S. & Mikolajczak, M. (2018). When 

knowing is not enough: Emotional distress and depression reduce the positive effects of 

health literacy on diabetes self-management. Patient Education and Counseling, 101(2), 

ss. 324–330. doi:10.1016/j.pec.2017.08.006. 

Sjuksköterskeförening, S. (2017). Kompetensbeskrivning För Legitimerad 

Sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening. 

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

ledning. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Summary and conclusions of the 

SBU report: Patient education in managing diabetes: A systematic review : November 

2009. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU). 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/egenv%C3%A5rd
https://doi.org/http:/dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1007/s40271-017-0248-6
https://doi.org/http:/dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1007/s40271-017-0248-6
https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.08.006


 26 

Vessby, B., Asp, N.-G. & Axelsen, M. (2010). Kost. I: Agardh, C.-D. och Berne, C., 

red. Diabetes. Stockholm: Liber. 

Wallace, D. D., Rodriguez, H. G., Walker, E., Dethlefs, H., Dowd, R. A., Filipi, L. & 

Barrington, C. (2019). Types and Sources of Social Support among Adults Living with 

Type 2 Diabetes in Rural Communities in the Dominican Republic. Global Public 

Health, 14(1), ss. 135–146. doi:10.1080/17441692.2018.1444782. 

WHO (1946). Constitution Of The World Health Organization. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf [2018-12-08]. 

Wikblad, K. (2012). Egenvårdsutbildning. I: Wikblad, K., red. Omvårdnad vid diabetes. 

Lund: Studentlitteratur, ss. 129–139. 

Wilkinson, A., Whitehead, L. & Ritchie, L. (2014). Factors influencing the ability to 

self-manage diabetes for adults living with type 1 or 2 diabetes. International Journal of 

Nursing Studies, 51(1), ss.111–122. doi:0.1016/j.ijnurstu.2013.01.006 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

Östenson, C.-G. & Läkartidningen (2015). Diabetes typ 2. Stockholm: Läkartidningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/17441692.2018.1444782
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf


 27 

Bilaga 1. Sökhistorik 

 

Databas Avgränsning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Cinahl 2008-2018 

peer reviewed 

(MH "Self Care") OR 

(MH "Blood Glucose 

Self-Monitoring") OR 

(MH "Self 

Administration") OR 

(MH "Self Medication") 

OR (MH "Self Care 

Agency") OR "self 

management" ) AND 

experienc* OR attitude* 

OR barrier* OR 

"Psychosocial Factors" 

OR" health behavior" 

OR "Lifestyle changes" 

OR Facilitate AND 

"diabetes type 2" OR 

"diabetes mellitus type 

2" AND Qualitative OR 

phenomenological OR 

interview* OR narrative 

AND education 

174 54 7 

Cinahl 2008-2018 

peer reviewed 

(MH "Self Care") OR 

(MH "Blood Glucose 

Self-Monitoring") OR 

(MH "Self 

Administration") OR 

(MH "Self Medication") 

OR (MH "Self Care 

Agency") OR "self 

management" ) AND 

"diabetes type 2" OR 

"diabetes mellitus type 

2" OR "diabetes type 2" 

AND Qualitative OR 

phenomenological OR 

interview* OR narrative 

AND facilitate OR 

barriers  

120 38 2 



 28 

Cinahl 2008-2018 

peer reviewed 

(MH "Self Care") OR 

(MH "Blood Glucose 

Self-Monitoring") OR 

(MH "Self 

Administration") OR 

(MH "Self Medication") 

OR (MH "Self Care 

Agency") OR "self 

management" ) AND 

"diabetes type 2" OR 

"diabetes mellitus type 

2" AND nurs* OR care 

OR caring AND 

Challenges 

115 54 3 

Cinahl 2008-2018 

peer reviewed 

(MH "Self Care") OR 

(MH "Blood Glucose 

Self-Monitoring") OR 

(MH "Self 

Administration") OR 

(MH "Self Medication") 

OR (MH "Self Care 

Agency") OR "self 

management" ) AND 

"diabetes type 2" OR 

"diabetes mellitus type 

2" AND nurs* OR care 

OR caring AND 

Support OR motivation 

AND Qualitative OR 

interview*  

233 41 2 

Cinahl 2008-2018 

peer reviewed 

(MH "Self Care") OR 

(MH "Blood Glucose 

Self-Monitoring") OR 

(MH "Self 

Administration") OR 

(MH "Self Medication") 

OR (MH "Self Care 

Agency") OR "self 

management" ) AND 

"diabetes type 2" OR 

"diabetes mellitus type 

2"AND Support OR 

motivation OR 

education AND 

Qualitative OR 

interview* AND nurs* 

77 33 1 



 29 

OR care OR caring 

AND facilitate OR 

barriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Bilaga 2. Översikt artiklar 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval  Resultat 

Booth, A. O., Lowis, 

C., Dean, M., Hunter, 

S. J. & McKinley, M. 

C.  

 

2013 

 

Diet and physical 

activity in the self-

management of type 2 

diabetes: barriers and 

facilitators identified 

by patients and health 

professionals. 

 

Primary Health Care 

Research & 

Development 

Att undersöka vad 

personer nyligen 

diagnosticerade med 

diabetes typ 2 syn på 

egenvård angående 

kostvanor och fysisk 

aktivitet och jämföra 

med 

sjukvårdspersonalen 

synsätt. 

Kvalitativ narrativt 

tillvägagångssätt.  

16 patienter nyligen 

diagnosticerade med 

diabetes typ 2 och 7 

sjukvårdspersonal. 

 

 

Datainsamling: 

Fokusgrupp med 

patienter. Semi-

strukturerade intervjuer 

med sjukvårdspesonal.  

 

Dataanalys: 

Tematiska analys med  

Nvivo 

Hindrande faktorer: 

Svårigheter att ändra 

livsstil, negativ syn på 

rekommenderade 

kostvanor, sociala 

aspekter, för lite 

förståelse och kunskap, 

brist på motivation, 

praktiska faktorer vid 

livsstilsförändringar. 

 

Främjande faktorer: 

Ökad motivation efter 

livsstilsförändringar, 

mätning av blodglukos 

och nå mål. Stöd från 

familj och 

sjukvårdspersonal.    



 31 

Herre, A. J., Graue, 

M., Kolltveit, B.-C. 

H. & Gjengedal, E.  

 

2016 

 

Experience of 

knowledge and skills 

that are essential in 

self‐managing a 

chronic condition – a 

focus group study 

among people with 

type 2 diabetes.  

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Att få nya kunskaper 

om hur patienter med 

diabetes typ 2 erfarit 

egenvårdskurser med 

andra patienter och hur 

de upplever kurserna 

förändrar deras 

egenvård och hälsa.   

Kvalitativ. 

22 patienter som har 

deltagit i 

egenvårdsutbildning. 

11 kvinnor och 11 män.  

Ålder 30-75 år. 

 

Datainsamling: 

Fokusgrupp intervju. 

 

 

Dataanalys: 

Data från intervjuerna 

analyserades med 

Knodel’s metod.  

Huvudteman och 

subteman: 

 

Mer distinkt och 

specifik kunskap: 

Ökad teoretisk kunskap, 

nya sätt att hantera 

sjukdomen och ökad 

medvetenhet 

 

Lära sig i kontext: 

Lära sig genom 

erfarenheter, ny 

förståelse efter delade 

erfarenheter. 

 

Förslag på förbättringar 

i kursen. 
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Jones, L., Crabb, S., 

Turnbull, D. & Oxlad, 

M.  

 

2014  

 

Barriers and 

facilitators to 

effective type 2 

diabetes management 

in a rural context: A 

qualitative study with 

diabetic patients and 

health professionals.  

 

Journal of Health 

Psychology 

Att identifiera 

främjande och 

hindrande faktorer för 

egenvård i en lantlig 

miljö, från patienters 

och sjukvårdspersonals 

perspektiv. 

Kvalitativ metod. 

18 patienter med 

diabetes och 18 

sjukvårdspersonal.   

 

Datainsamling: 

Fokusgrupp diskussion 

och telefonintervjuer.  

Data spelades in och 

transkriberad. 

 

Dataanalys: 

Tematisk analys 

ramverk av Braun and 

Clarke. Tematiska 

analysen fick ett 

semantiskt och induktivt 

förhållningssätt.  

13 teman av främjande 

och hindrande faktorer 

vid egenvård. 

 

Teman: 

Förnekelse av 

sjukdomen, motivation, 

kunskaper och 

färdigheter, brist på tid, 

stress och relationer, 

tillgång till 

rekommenderade 

böcker, transport, 

sjukvårdspersonal, 

träningsmöjligheter, 

engagemang och 

samhälleliga attityder. 
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Black, S., Maitland, 

C., Hilbers, J. & 

Orinuela, K. 

 

2017 

 

Diabetes literacy and 

informal social 

support: a qualitative 

study of 

patients at a diabetes 

centre 

 

Journal of Clinical 

Nursing 26: 248–257 

Att utforska vilka 

resurser patienter med 

diabetes typ 2 använde 

sig av för att hantera 

sin sjukdom i dagliga 

livet. 

Kvalitativ metod. 26 

patienter deltog. 

Deltagarna besökte ett 

diabetescenter för 

klinisk behandling.  

 

Datainsamling:  

Konsultationerna 

observerades, 

följt av 

halvstrukturerade, 

ljudinspelade intervjuer 

med patienterna och 

separata intervjuer med 

ansvarig personal. 

 

Datanalys: 

Ljudinspelningar och 

intervjuer som 

transkriberades senare. 

Data extraherades och 

delades upp i teman. 

Analyserades av 

kvalitativ intervjustudie.  

 

Familj och andra 

sociala nätverk är 

viktiga faktorer som 

kan stödja och påverka 

egenvård hos patienter 

med diabetes typ 2.  
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Jutterström, L., 

Isaksson, U., 

Sandström, H. & 

Hörnsten, Å.  

 

2012 

 

Turning points in 

self-management of 

type 2 diabetes.  

 

European Diabetes 

Nursing 

Att undersöka 

upplevelser av 

vändpunkter i egenvård 

beskrivna av patienter 

med diabetes typ 2.  

Kvalitativ innehålls 

analys.  

18 patienter med 

diabetes typ 2, 

diagnosticerade inom 2 

år. 8 kvinnor och 10 

män. 

 

 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

  

  

Teman och subteman. 

 

Teman: 

Vara i en kamp om liv 

och död, vara i en 

vägkorsning utan 

återvändo, vara den 

som bestämmer, vara 

den som kan ändra 

utgången. 
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Kaltman, S., 

Talisman, N., 

Serrano, A., Cabassa, 

L. J., Magee, M. F., 

Pulgar-Vidal, O., 

Peraza, D. & Cohen, 

N. R.  

 

2016 

 

Type 2 Diabetes and 

Depression: Patient, 

Family Member, and 

Primary Care 

Provider Perspectives 

on the Development 

of an Integrated Self-

Management 

Intervention.  

 

The Diabetes 

Educator 

Att få inblick från en 

vårdcentral angående 

en intervention om 

egenvård av diabetes 

och depression i en 

högriskspopulation.  

 

Kvalitativ metod.  

Sjukvårdspersonal på 

vårdcentral och 

fokusgrupp med 

patienter på 

vårdcentralen med 

diabetes typ 2 och 

depression. I 

fokusgruppen ingick 

även familjemedlemmar 

eller vänner till 

patienterna. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer med 

sjukvårdspesonal och 

fokusgrupp. 

Ljudinspelningar 

transkriberades och 

översattes till engelska.  

 

Dataanalys: 

Transkription fördes in i 

Nvivo-8 för analys.  

Teman.  

Svårigheter vid 

egenvård av diabetes 

typ 2, till exempel 

gällande kost och 

information om 

sjukdomen. Deltagarna 

i studien stödde 

interventionen och 

rekommenderade att 

familjemedlemmar 

deltog.   
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Moser, A., Bruggen, 

H., Widdershoven, G. 

& Spreeuwenberg, C. 

 

2008 

 

Self-management of 

type 2 diabetes 

mellitus: a qualitative 

investigation from the 

perspective of 

participants in a 

nurse-led, 

shared-care 

programme in the 

Netherlands 

 

BMC Public Health 

8: 91 

Syftet är att rapportera 

en empiriskt grundad 

konceptualisering av 

egenvård 

och dess samband med 

autonomi hos personer 

med diabetes typ 2. 

Studien har en kvalitativ 

beskrivande och 

förklarande design med 

en induktiv inställning. 

Studien bestod av äldre 

vuxna med typ 2 

diabetes som har 

kontakt med sjukvården. 

 

Datainsamling 

Uppgifterna samlades in 

genom djupintervjuer.  

 

Dataanalys:  

Dataanalysen 

kompletterades med att 

tillämpa den konstanta 

jämförande analysen 

som rekommenderas i 

grounded theory. 

Att utföra egenvård på 

ett bättre sätt är att lära 

sig, vara uppmärksam 

och tillämpa lämpliga 

åtgärder i praktiken 

viktigt. Dessa processer 

är sammanvävda och 

återkommande. Stöd 

från 

diabetesspecialister, 

sjuksköterskor och 

familj 

vårdgivare är en 

nödvändighet för att 

utföra egenvård vid 

diabetes typ 2.  
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Lidegaard, L. P., 

Schwennesen, N., 

Willaing, I. & Færch, 

K.  

 

2016 

 

Barriers to and 

motivators for 

physical activity 

among people with 

Type 2 diabetes: 

patients’ perspectives. 

 

Diabetic Medicine 

Att utforska hindrande 

och främjande faktorer 

för fysisk aktivitet i en 

grupp av överviktiga 

patienter med diabetes 

typ 2.  

Kvalitativ metod.  

4 fokusgrupper med 28 

patienter med diabetes 

typ 2.  

 

Datainsamling: 

Intervju i fokusgrupp 

som spelades in med 

video. Diskussioner i 

fokusgrupperna 

transkriberades. 

 

Dataanalys: 

Datadriven analys 

resulterade i teman. 

Två huvudteman för 

hinder av egenvård; 

Kroppen som hinder, 

logistiska utmaningar. 

 

Två huvudteman för 

främjande av egenvård; 

Fysisk aktivitet 

tillsammans med andra, 

mål och spårning.   

 

 



 38 

Oakes, A. H., Garmo, 

V. S., Bone, L. R., 

Longo, D. R.,  

Segal, J. B. & 

Bridges, J. F. P. 

 

2017 

 

Identifying and 

Prioritizing the 

Barriers and 

Facilitators 

to the Self-

Management of Type 

2 Diabetes Mellitus: 

A Community-

Centered Approach 

 

The Patient 

Att identifiera och 

kvantifiera hinder och 

hjälpmedel till 

egenvård vid typ 2-

diabetes. 

Kvantitativ och 

kvalitativ användes. 25 

personer i Baltimore 

intervjuades. 

Medelåldern var 57 år 

(31-89 år). 

 

Datainsamling: 

Under den 

halvstrukturerade 

kognitiva intervjun 

deltog deltagarna i de 13 

faktorer angivna i 

preferensinstrumentet 

som utvecklades via 

litteraturöversikt och 

fokus grupper. 

Intervjuer registrerades 

och 

transkriberades. 

 

Dataanalys: 

Self-explicated method 

(SEM) och Stata 

användes för dataanalys. 

Faktorer som påverkar 

egenvård kan 

kvantifieras och 

kategoriseras som 

hinder och främjande 

faktorer.  
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Eborall, H. C., 

Virdee, S. K., Patel, 

N., Redwood, S., 

Greenfield, S. M. & 

Stone, M. A. 

 

2016 

 

“And now for the 

good news…” the 

impact of negative 

and positive messages 

in self-management 

education for people 

with Type 2 diabetes: 

A qualitative study in 

an ethnically diverse 

population. 

 

Chronic Illness 

Att utvärdera 

utbildningen Diabetes 

Education and Self 

Management for 

Ongoing and Newly 

Diagnosed 

(DESMOND) genom 

deltagarintervjuer.  

Metod och urval 

 

Kvalitativ studie. 18 

vuxna med diabetes typ 

2 från olika etniska 

bakgrunder som gick i 

utbildningen för en 

randomiserad 

kontrollerad studie.  

 

Datainsamling: 

Djupa semi-

strukturerade intervjuer.  

 

Dataanalys: 

Hitta huvudteman och 

subteman. 

 

Nvivo programvaran 

användes för att 

underlätta kodning.  

Resultatet var liknande 

bland deltagarna. 

Ihågkomsten av kursens 

innehåll varierade, en 

del kom inte lite. 

Deltagare kom ihåg lite 

relevant information 

från kursen. 

Huvudteman formades 

från vad deltagare kom 

ihåg om vad som var 

goda respektive dåliga 

budskap i kursen 

angående diabetes. 

Båda typerna av 

budskap motiverade 

beteendeförändringar. 

Ingen av deltagarna 

hade fått dåliga budskap 

när de fick diagnosen.  
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Gardsten, C., 

Blomqvist, K., Rask, 

M., Larsson, Å., 

Lindberg, A. & 

Olsson, G. 

 

2018 

 

Challenges in 

everyday life among 

recently diagnosed 

and more experienced 

adults with type 2 

diabetes: A multistage 

focus group study 

 

Journal of Clinical 

Nursing 27: 3666-

3678 

Att identifiera upplevda 

utmaningar relaterade 

till egenvård bland 

nyligen diagnostiserade 

vuxna och de med 

längre erfarenhet av typ 

2-diabetes som grund 

för den framtida 

utvecklingen av en 

personcentrerad 

informations- och 

kommunikationstjänst. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod användes 

influerat av ett 

tillvägagångssätt baserat 

på delaktighet. 11 

patienter deltog i ålder 

mellan 42-74 år. 

 

Datainsamling:  

Flerstegs intervjuer med 

fokusgrupper bland en 

grupp nyligen 

diagnostiserade vuxna 

och en grupp med längre 

erfarenhet av typ 2-

diabetes. 

 

Dataanalys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys influerat 

av Berg och Lune. 

Utmaningar i egenvård 

med diabetes typ 2 var 

förståelse, utveckla 

färdigheter och 

förmågor och uppnå 

personliga styrkor. 

Båda grupperna 

beskriver utmaningar 

för att förstå orsakerna 

till fluktuerad 

blodsocker och att 

utveckla och uppnå 

färdigheter för att välja 

hälsosam mat och äta 

regelbundet. Den 

nyligen diagnostiserade 

gruppen blev mer 

utmanad genom att lära 

sig att acceptera 

diagnosen och bli 

motiverad för att ändra 

vanor medan den 

erfarna gruppen 

huvudsakligen 

utmanades av problem 

med komplikationer 

och mediciner. 

https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gardsten%252C+Cecilia
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Blomqvist,+Kerstin
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rask%252C+Mikael
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rask%252C+Mikael
https://onlinelibrary-wiley-com.lib.costello.pub.hb.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Larsson%252C+%25C3%2585se
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Bernhard, G., Ose, D., 

Baudendistel, I., 

Seidling, H.M., 

Stützle, M., 

Szecsenyi, 

J.,Wensing, M. & 

Mahler, C. 

 

2017 

 

Understanding 

Challenges, 

Strategies, and the 

Role of Support 

Networks in 

Medication Self-

management Among 

Patients With Type 2 

Diabetes A 

Qualitative Study 

 

Diabetes Educator 

43(2): 190-205 

Att undersöka 

utmaningar och 

strategier hos patienter 

med typ 2 diabetes när 

det gäller daglig 

hantering av deras 

läkemedelsregim med 

inriktning på deras stöd 

nätverk. 

Kvalitativ metod. 25 

patienter deltog med 

ålder 18 år och äldre. 

 

Datainsamling: 

Fyra halvstrukturerade 

fokusgrupper 

genomfördes. 

 

Dataanalys: 

kvalitativ 

innehållsanalys, styrd av 

SFMF (Self-and Family 

Management 

Framework). 

Patienter med diabetes 

typ 2 har upplevt många 

utmaningar som 

påverkar medicinsk 

egenvård som beror på 

deras personliga 

situation, hälsotillstånd 

och resurser, 

egenskaper hos deras 

behandling och hur 

sjukvården för 

närvarande är 

organiserad. 
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Mousavizadeh, S. N., 

Ashktorab, T., 

Ahmadi, F. & Zandi, 

M. 

 

2018 

 

From Negligence to 

Perception of 

Complexities in 

Adherence to 

Treatment Process in 

People with Diabetes: 

A Grounded Theory 

Study 

 

Iranian Journal of 

Medical Sciences 

43(2): 150-157 

Att utforska och förstå 

hur efterlevn av 

behandlingsprocessen 

sker bland iranska 

patienter med typ 2-

diabetes. 

Kvalitativ med grundad 

teori inriktning. 21 

patienter deltog i åldern 

mellan 36-67 år i 

samband med två 

familjemedlemmar och 

en vårdpersonal för 

varje patient. 
 

Datainsamling: 

Individuella 

halvstrukturerade 

djupintervjuer, 

fältnoteringar och 

noteringar. 

 

Dataanalys: 

Data analyserades 

baserat på Corbin och 

Strauss constant 

comparative analys. 

Efterlevnad till 

behandlingen är en 

övergångs, interaktiv 

och kontinuerlig 

process. För patienter 

med diabetes innefattar 

denna process bland 

annat en brist på 

kunskap och färdigheter 

och en ökad förståelse 

för sjukdomen när 

patienterna blev 

medvetna att den nya 

situationen skulle hota 

deras hälsa och påverka 

deras liv. 
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Rasmussen, B., 

Terkildsen Maindal, 

H., Livingston, P., 

Dunning, T. & 

Lorentzen, V. 
 

2016 

 

Psychosocial factors 

impacting on life 

transitions among 

young adults with 

type 2 diabetes: an 

Australian - Danish 

qualitative study 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

30(2): 320-329 

Att utforska likheter 

och skillnader i hur 

psykosociala faktorer 

påverkar 

australiensiska och 

danska unga vuxna 

med diabetes typ 2 och 

att identifiera ouppfyllt 

stödbehov under 

livsövergångar. 

Kvalitativ metod. 

Deltagarna var 12 

patienter från Australien 

och 14 från Danmark, i 

åldrarna 19-42 år som 

hade diabetes typ 2 i 

mer än 10 månader. 

 

Dataninsamling: 

26 djupgående 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Att hantera sjukdomen 

var svår under 

övergångar och att 

livsförändringar 

behövde göras för att 

undvika 

komplikationer. Den 

underliggande känslan 

av osäkerhet som 

initieras av 

livsövergångar orsakade 

skuld, som ofta 

resulterade i låg 

självförmåga, ångest 

och depression, vilket i 

sin tur hade en negativ 

inverkan på sociala och 

professionella 

relationer. 

Mathew, R., 

Gucciardi, E., De 

Melo, M. & Barata, P. 

 

2012 

Self-management 

experiences among 

men and women with 

type 2 diabetes 

mellitus: a qualitative 

analysis 

BMC Family Practice 

13(1): 122-133 

Att bättre förstå 

skillnader i diabetes 

egenvård, specifikt 

behov, hinder och 

utmaningar bland män 

och kvinnor som lever 

med typ 2 diabetes. 

Kvalitativ metod. 35 

kvinnor och män deltog 

i genomsnitt ålder 57 år.  

  

Dataninsamling: 

Fem fokusgrupper och 

nio individuella 

intervjuer genomfördes. 

 

Dataanalys: 

Data-driven tematisk 

analys. 

Analyser visades fem 

teman: att ha upptäckt 

diagnosen- en förändrad  

identitet, 

självövervakning av 

blodglukos, kampen 

med hälsosam kost och 

användning av 

diabetesresurser och 

socialt stöd. 

 

 


