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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en kronisk sjukdom och ett globalt 

folkhälsoproblem. Sjukdomen innebär ett fysiskt och psykiskt lidande och individen får en 

livslång uppgift att sköta sin hälsa för att undvika allvarliga följdsjukdomar. Enligt Orems 

egenvårdsteori kan individen själv förändra sin livssituation genom att ta ansvar för sin hälsa. 

Syfte: Att studera upplevelsen av hinder att utföra egenvård bland patienter med DM2 samt 

studera interventioner för förbättring.  Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som 

design. Artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL samt SweMed+ och 21 artiklar 

inkluderades. Dessa artiklar bedömdes, granskades och tematiserades. Resultatet analyserades 

utifrån innehållsanalys. Resultat: Utifrån patientens perspektiv sågs tre teman: upplevelse av 

utförande av egenvård, hinder för utförande av egenvård samt interventioner för förbättring. 

Det framkom att patientens upplevelse av sjukdomen och utförande av egenvård kunde 

upplevas som betungande men engagemang i egenvården kunde också inge patienten 

trygghet, ökad självsäkerhet och självständighet. Hindren för utförande av egenvård var 

många. Dessa påverkades bl.a. av individens motivation, kunskap, socioekonomiska 

förutsättningar och vilket stöd sjukvården kunde ge. En rad interventioner sågs som kunde 

hjälpa och stödja patienten i utförandet av egenvård. Interventionerna syftade till att påverka 

patientens upplevda hinder genom att motivera, uppmuntra, undervisa och stödja patienten till 

att göra livsstilsförändringar. Slutsats: Hindren för att utföra egenvård kan vara många och 

upplevas som svåra. Interventioner för att stödja patienten i utförande av egenvård syftar till 

att hjälpa patienten att bekämpa hindren och genom livsstilsförändringar kan ökad livskvalitet 

uppnås.   

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, egenvård, upplevelse, hinder och intervention. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is a chronic disease and a global public health 

problem. The disease involves physical and mental suffering and the individual gets a life-

long task to manage his health to prevent serious complications. According to Orem self-care 

theory, the individual may change his life situation by taking responsibility for his own health. 

Aim: To study the experience of obstacles to perform self-care among patients with DM2 and 

to study interventions for improvement. Method: A systematic literature review was used. 

Articles were searched in PubMed, CINAHL and SweMed + and 21 articles were included. 

These articles were assessed, reviewed and thematised. The result was analyzed based on 

content analysis. Results: Based on the patient's perspective three themes were seen: 

experience of performing self-care, barriers to performing self-care and interventions for 

improvement. It was revealed that the patient's experience of illness and performing of self-

care could be perceived as burdensome. However, engagement in self-care could also give the 

patient safety, increased self-confidence and independence. There were numerous obstacles to 

perform self-care. They were affected by individual motivation, knowledge, socio-economic 

status, support provided by health care professionals, etc. A number of interventions were 

detected to help and support the patient in the performance of self-care. The interventions 

aimed to influence the patient's perceived barriers by motivating, encouraging, teaching and 

supporting the patient to make lifestyle changes. Conclusion: Barriers to perform self-care 

can be many and experienced as difficult. An intervention to support the patient in performing 

self-care aims to help the patient fight the obstacles and through lifestyle changes can increase 

quality of life achieved. 
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INLEDNING 

Under senare tid har intresset för Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) ökat markant vilket inneburit 

att även kunskapen och behandlingen av sjukdomen ökat. DM2 är en folksjukdom av kronisk 

karaktär med ett progressivt förlopp och ett växande folkhälsoproblem över hela världen. Den 

drabbar människor i alla åldersgrupper och livet påverkas märkbart för den som fått 

sjukdomen (Skafjeld & Graue, 2013). DM2 är en vällevnadssjukdom som kan ha en genetisk 

bakgrund. Den som insjuknar i DM2 får en livslång uppgift att sköta sin hälsa för att ej 

drabbas av allvarliga följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, synnedsättning och 

njurpåverkan (Östenson, 2010). Egenvård är en viktig förutsättning för att hålla sjukdomen 

under kontroll. (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Patientundervisning i egenvård utgör en 

central roll i diabetesvården. Målet med patientundervisningen och egenvården är ökad hälsa 

och välbefinnande för individen. Genom kunskap om egenvård lär sig patienten hur denne 

skall hantera vardagen med sin sjukdom. Detta är en förutsättning för individen att hantera 

livet med en kronisk sjukdom så att sjukdomen inte förvärras och komplikationer uppstår 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009).  

 

 

BAKGRUND 

Diabetes 

Enligt Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist och Östenson (2010) är diabetes mellitus är ett 

samlingsnamn för flera olika sjukdomar som leder till ökad halt av socker (glukos) i blodet. 

Det finns olika sätt att fastställa diagnosen diabetes men oftast sker det genom ett blodprov. 

Om två fastande blodsockervärden visar över 7 mmol/l ställs diagnosen diabetes.  De 

vanligaste typerna av diabetes benämns diabetes mellitus typ 1 (DM1) och DM2. DM1 

drabbar framförallt unga personer och är en så kallad autoimmun sjukdom. Den utvecklas 

oftast snabbt och ger ett mer dramatiskt förlopp. De insulinproducerande betacellerna i 

bukspottkörteln förstörs helt vilket leder till ett livslångt behov av insulinbehandling. 

Hormonet insulin behövs för att öppna upp cellerna så att glukos från blodet kan komma in i 

cellerna och förbrännas. Vid DM2 är det oftast inte insulinbrist som är problemet utan att 

vävnaderna har nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens) vilket orsakar det förhöjda 

blodsockret. Diabetes mellitus leder inte bara till förhöjda blodsockervärden utan kan även ge 

rubbningar i ämnesomsättningen. Detta kan leda till olika former av komplikationer då 

sjukdomen påverkar både blodkärl och nerver negativt. En komplikation är blödningar i 

ögonbotten. Detta kan påverka synen om inte förändringarna behandlas i tid. Ett annat organ 
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som kan påverkas är njurarna, där det kan uppstå läckage av proteiner ut i urinen. Då diabetes 

är en kärlsjukdom ger den en ökad risk för hjärt-kärl händelser som hjärtinfarkt och stroke. 

Genom tidig medicinsk behandling samt livsstilsinterventioner kan svåra hjärt-kärl samt 

njurskador förhindras. Försämrad nervfunktion i fötterna är en annan risk som kan ge nedsatt 

känsel och i och med det risk för svårläkta sår på fötterna. DM2 utvecklas ofta smygande 

under en längre tid vilket gör att diagnosticeringen kan fördröjas (a.a.).  

Detta leder ofta till att patienten vid diagnos redan kan ha utvecklat en eller flera 

komplikationer. DM2 är en kronisk sjukdom där strävan är att hålla blodsockernivåerna så 

nära normala nivåer som möjligt. Detta i syfte att minimera risker för komplikationer. I all 

diabetesbehandling har livsstilsförändringar och kostråd en central roll (Hedin & Löndahl, 

2010). Patientutbildning och egenvårdsinterventioner är av stor betydelse (Sjöholm, Nilsson 

& Hedner, 2012).  

En viktig förebyggande faktor är att uppnå och bibehålla en hälsosam kroppsvikt. En 

viktminskning ger en ökad känslighet för insulin i cellerna vilket ger en mer stabil 

blodsockernivå (Alvarsson et al., 2010). Även monitorering och eventuell behandling av 

andra riskfaktorer såsom t.ex. högt blodtryck och höga blodfetter är viktigt liksom 

upphörande av nikotinbruk. Kunskap, sjukdomsförståelse och delaktighet från patientens sida 

är centrala parametrar för den framtida prognosen (Sjöholm et al., 2012). 

 

Prevalens 

Diabetes mellitus har en epidemisk utbredning. Förekomsten ökar i alla världsdelar. Idag 

finns det enligt beräkningar minst 360 miljoner människor i världen med diabetes. Fram till 

2050 räknar man med en ökning till nästan 550 miljoner. Både förekomsten av DM1 och 

DM2 ökar. Afrika och Asien är de länder där den största ökningen förväntas ske. (Sjöholm et 

al., 2012). I Sverige har ca 4 % av befolkningen diabetes vilket motsvarar omkring 400 000 

personer (Nationella diabetesregistret [NDR], 2013). DM2 är den vanligast förekommande 

typen. Av alla diabetiker i Sverige har ca 10-15 % DM1 och resterande bedöms ha DM2. 

Dock är mörkertalet för DM2 stort då många kan ha sjukdomen utan att ha diagnostiserats 

(Alvarsson et al., 2010).  
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Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter                                                                                                                                          

Eriksson (1993) beskriver hälsa som en helhet och är inte densamma för varje individ. Hälsa 

ses som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet samt en känsla av välbefinnande men inte 

nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Sundhet står för den psykiska hälsan och individen kan 

sägas vara sund, när denne handlar på ett sätt som främjar hälsan. Friskhet betecknar den 

fysiska hälsan och individen kan anses vara frisk när kroppen fungerar väl. Välbefinnande 

beskriver individens subjektiva upplevelse av välbehag.  

En individ som drabbas av svår sjukdom kan börja värdera sin hälsa högt och kämpa för den. 

När en individ insjuknar blir dennes värld obekant. Individen lider, får svårt att förhålla sig till 

sjukdomen och förlorar hälsan som tidigare är tagen för given. Detta kan leda till insikt om 

hur individen vill forma sitt liv för att återfå hälsa igen. Hälsa och lidande utgår från själva 

livet och främjandet av den egna hälsan eller omsorgen om sin egen hälsa är grunden i den 

mänskliga tillvaron (Nyström, 2014). 

 

Orems egenvårdsteori 

Orem (2001) har utvecklat en generell omvårdnadsteori som utgår från att individen själv tar 

ansvar för sin hälsa genom egenvård när livssituationen förändras. Teorin utgår från ett 

holistiskt hälsoperspektiv vilket innebär att människan ses som en helhet och målet med 

egenvården är att uppnå välbefinnande och hälsa. Egenvård är den personliga omvårdnad 

individen självständigt utför för att kunna fungera och utvecklas normalt i det dagliga livet. 

Sjuksköterskan stödjer och undervisar patienten till att lära sig att utföra egenvård. Om det ej 

är möjligt för patienten att utföra egenvård kan en person inom patientens familj eller vänkrets 

hjälpa patienten med egenvården. Orems teori om egenvårdsbalans (Self-Care Deficit Nursing 

Theory) delas in i tre olika teorier:  

1) Teorin om egenvård (Theory of self-care) inbegriper egenvårdsaktivitet, egenvårdsbehov 

och egenvårdskrav. Egenvårdsaktiviteten är en målinriktad aktivitet som individen tar initiativ 

till för att uppnå hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehov uppstår till följd av hälsoproblem 

och sjukdom vilket innebär att individen får lära sig att leva med en sjukdom och dess 

medicinska behandling. Begreppet egenvårdskrav beskriver summan av egenvårdsaktiviteter 

som utförs för att tillgodose egenvårdsbehoven (a.a.).  

2) Teorin om egenvårdsbrist (Theory of self-care deficit) innefattar begreppen 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapaciteten innebär färdigheter 

och kunskaper som är nödvändiga för att tolka egenvårdsbehoven och utföra egenvård. 
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Egenvårdsbegränsningar innebär begränsning i kunskap och i förmåga att utföra 

egenvårdshandlingar som ger resultat. Egenvårdsbrist leder till behov av vård eftersom 

kunskap om sjukdomen saknas och det har uppstått brist i patientens förmåga att bedriva 

egenvård (a.a.). 

3) Teorin om omvårdnadssystem (Theory of nursing system) innefattar omvårdnadskapacitet 

och egenvårdskapacitet. Omvårdnadskapacitet inrymmer kunskaper och färdigheter som krävs 

av sjuksköterskan för att utöva omvårdnad. Egenvårdskapacitet innebär att patienten kan 

utföra specifika egenvårdsåtgärder. Om patienten saknar egenvårdskapacitet kan 

sjuksköterskan kompensera patientens egenvårdskapacitet genom att stödja patientens 

egenvårdsförmåga (a.a.).  

 

Patientens rättighet till delaktighet 

Patientlagen (SFS 2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015 och har till syfte att stärka och 

tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet i vården. Patienten skall få information om sitt hälsotillstånd och det förväntade 

vård- och behandlingsförloppet. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa för 

patienten och lika villkor för hela befolkningen då vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde. Lagen fastslår att patienten har rätt att medverka i planeringen av sin 

vård så att den på bästa sätt passar ihop med patientens egna levnadsvanor och sociala 

sammanhang. Informationen skall vara anpassad utifrån patientens ålder, mognad, erfarenhet 

språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar så att patienten kan förstå och ta till 

sig informationen.  Den som ger information skall också så långt som det är möjligt försäkra 

sig om att patienten har förstått innebörden av den lämnade informationen. Patienten skall ges 

möjlighet att själv få utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder vilket skall utgå från 

patientens önskemål och individuella förutsättningar. Närstående skall också ges möjlighet att 

medverka vid utformningen och genomförande av vården. Behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet skall tillgodoses och olika insatser för patienten skall samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt. Socialstyrelsen (2015a) har gett ut nationella riktlinjer för vård och 

behandling av diabetes för vuxna. Målet är att personer med diabetes skall få en jämlik vård.  

Riktlinjerna ger tydliga rekommendationer på vad hälso- och sjukvården bör göra och vilken 

vård som bör erbjudas. 
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Innebörd i patientdelaktighet ur patientens och sjuksköterskans perspektiv 

Forskning visar att patientens delaktighet i vården är viktig för tillfrisknandet. En individ som 

deltar i sin egen vård har en större motivation att försöka förbättra sin situation och större 

följsamhet till ordinationer gällande mediciner och andra egenvårdsinterventioner (Larsson, 

2008). 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor har för avsikt att säkerställa 

god och säker vård för patienten. Gällande hälsofrämjande arbete skall sjuksköterskan arbeta 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Då identifiering av hälsorisker har skett bör 

sjuksköterskan motivera patienten till livsstilsförändring genom att tillvarata patientens 

och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan identifierar och bedömer 

patientens resurser och förmåga till egenvård och kan därefter informera och undervisa i 

egenvård och stödja patienten till att leva ett hälsosamt liv och på så sätt motverka 

komplikationer till sjukdom. Enligt Kyriakos (2013) ställer denna komplexa 

kompetensbeskrivning stora krav på sjuksköterskans förmåga till patientcentrerad vård 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är förutsatt att patienten skall behandlas 

som en unik individ med unika förutsättningar och hänsyn skall tas till patientens familj och 

närstående. 

 

Patientutbildning 

En central roll i diabetesvården är patientundervisning i egenvård (SBU, 2009). Duke, 

Colagiuri, S. & Colagiuri, R. (2009) visar i sin forskning att patientutbildning kan ske 

individuellt eller i grupp. I båda utbildningsmodellerna erhålls kunskap om 

diabetessjukdomens vård och behandling vilket har påvisat en positiv inverkan på utförande 

av egenvård. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) innebär egenvård att legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal bedömer att patienten har resurser att ta hand om sig själv och då klara 

av att utföra egenvård. 

Målet med patientutbildning är att uppnå förändringar i beteende. Strävan är att patienten 

själv kan ta ansvar över egenvården och nå upp till de behandlingsmål som satts i samråd med 

läkaren, sjuksköterskan och övriga i diabetesteamet t.ex. dietist, fotterapeut och kurator 

(Socialstyrelsen, 2015a). I behandlingen av patienter med diabetes har diabetessjuksköterskan 

en central roll och fungerar ofta som en koordinator i diabetesteamet. Patienter har olika 

behov av undervisning vilket gör att undervisningen måste individualiseras. Det är bra för 

diabetessköterskan att ha en ”checklista” som stöd i undervisningen, dels för en 
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kvalitetssäkring men även som grund i omvårdnadsdokumentationen (Selle, 2006). 

Behandlingsmålen skall utgå från patientens individuella vårdöverenskommelser och kan vara 

både på kort och på lång sikt. Kortsiktiga mål är det som behandlingen koncentreras på just nu 

och långsiktiga mål är över ett längre perspektiv (Socialstyrelsen, 2015a). Enligt 

Baghianimoghadam, M. H., Afkhami, Ardekani & Baghianimoghadam, B. (2009)  leder 

patientutbildningen både till ökad kunskap, ökad hälsa och ökat välbefinnande och kan leda 

till färre diabetesrelaterade komplikationer. I Thors Adolfsson, Rosenblad och Wikblads 

(2010) studie om diabetesvårdens kvalitet och organisation framkommer ett behov av att alla 

diabetespatienter skall ges möjlighet till att delta i patientutbildning. 

 

Egenvård vid diabetes typ 2 

Det finns tydlig evidens som visar att livsstilsförändringar är viktiga för att förebygga och 

hantera DM2. Livsstilsförändringar kan ske då patienten erhållit kunskap om 

egenvårdsbehandling och själv, eller med anhörigas hjälp, kan utöva egenvård. Vanliga 

egenvårdsbehandlingar består av fysisk aktivitet, god kosthållning och följsamhet gällande 

ordinerade läkemedel (Johnson, Mundt, Soprovich, Wozniak & Plotnikoff, 2012). Då 

blodsockret påverkar måendet, och på sikt även hälsan, är det viktigt med bra 

blodsockerkontroll. Målet i diabetesbehandlingen är att undvika kraftiga 

blodsockersvängningar och att hålla nivån så nära det normala som möjligt. Genom 

egenkontroller av blodsockret kan patienten lära sig att styra sin sjukdom och att få kunskap 

om hur olika faktorer påverkar blodsockret. Mat och dryck påverkar blodsockret på olika sätt 

och där finns det även en stor individuell variation. Ett bra sätt att utvärdera eventuella 

svängningar i blodsockret är att göra en blodsockerkurva. Blodsockret mäts då före frukost, 

lunch och middag samt två timmar efter varje måltid. Detta kan ge patienten en ökad kunskap 

om hur olika livsmedel påverkar blodsockret. Även alkohol påverkar blodsockret genom att 

initialt höja nivån för att sedan pressa ner blodsockervärdet (Alvarsson et al., 2010).  

Fysisk aktivitet ger en sänkning av blodsockret och är en viktig faktor i egenvården. En mer 

långvarig träning (mer än 30 minuter) eller intensiv träning kan ge effekt på blodsockret upp 

till 24 timmar efter träningspasset (Sjöholm et al., 2012). Även Ekblom-Bak och Ekblom 

(2012) visar i sin studie på den positiva effekten av fysisk aktivitet. Där betonas att även 

vardagsmotionen är viktig och har en positiv påverkan på blodsockernivåer. En studie av 

Allen, Fain, Braun och Chipkin (2008) visar att patienter som kontinuerligt mäter sitt 

blodsocker har en ökad nivå av fysisk aktivitet. Detta under förutsättning att de erhåller 
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adekvat uppföljning från sjukvården. Detta leder även till en minskad risk för 

diabetesrelaterade komplikationer.  

Kosten har stor påverkan på diabetessjukdomen. Det pågår flera studier inom området. Enligt 

Socialstyrelsen kan flertalet olika koster vara användbara vilket ger en ökad möjlighet till 

individualiserade kostråd (Socialstyrelsen, 2011). Genom att hålla en så normal vikt som 

möjligt minskas risken att utveckla hjärt-kärlhändelser jämfört med om patienten har en 

övervikt eller fetma (Eeg-Olofsson et al., 2009). Rökning är en betydande riskfaktor för 

hjärtinfarkt och ökad dödlighet hos en patient med diabetes. Därför är ett rökstopp av stor vikt 

(Nilsson et al., 2009). Studien av Schmidt, Mayer och Panfil (2008) belyser vikten av att 

involvera diabetes patienten i egenvården av fötter. Detta för att förhindra sår som kan leda 

till allvarliga komplikationer som amputation av fötter och ben.  

De flesta patienterna är väl medvetna om vinsterna med god egenvård men hindren kan ha ett 

starkare inflytande på känslor och handlingar. Flera hinder kan vara en utlösande faktor som 

leder till kompromisser i egenvården (Polonsky, 2002). Genom att öka möjligheten till 

egenvård kan risken för tidiga och sentida komplikationer minimeras (Sanmartin & Gilmore, 

2008). 

 

Problemformulering 

I bakgrunden framkommer att centrala mål i diabetesvåden är att handleda personer med 

diabetes till att utföra egenvård. Orem (2001) anser att individen genom egenvård kan ta 

ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

(2015a) kan en förbättrad blodsockernivå uppnås och komplikationer förebyggas genom att 

patienten utför egenvård. I studien av Jallinoja et al. (2007) framkommer att en stor del av 

vårdpersonalen anser att många diabetespatienters ovilja till att göra livsstilsförändringar är ett 

hinder i behandlingen. Ökade interventioner till egenvård kan ha en positiv påverkan på 

sjukdomsförloppet. Dock uttrycker vårdpersonalen att patienterna själva måste acceptera att 

de har ansvaret för de livsstilsrelaterade besluten.   

Genom att studera patienternas upplevelse av att utföra livsstilsförändringar möjliggörs 

adekvata kunskaper som kan förbättra stödet och behandlingen av diabetespatienten.  

SYFTE 

Syftet var att studera upplevelsen av hinder till att utföra egenvård bland patienter med 

Diabetes Mellitus typ 2 samt studera interventioner för förbättring. 
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Frågeställning 

Hur upplever patienten utförandet av egenvård?  

Vilka faktorer hindrar utförandet av egenvård? 

Finns det några interventioner som kan förbättra egenvården? 

METOD 

Val av metod 

En litteraturstudie innebär en sammanställning av vetenskapliga artiklar för att få en 

övergripande bild över problemområdet (Polit & Beck, 2008). 

Som design valde författarna en litteraturstudie. Detta för att studera aktuell forskning inom 

valt område.   

 

Urval 

På ett systematiskt sätt skall vetenskapliga arbeten sökas, granskas och sammanställas 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Enligt en modell av Forsberg och Wengström (2013) 

sker urvalsprocessen i olika steg: intresseområden identifieras och sökord definieras som 

utgår från valda kriterier Litteratursökning sker i lämpliga databaser. Sökning kan även göras 

på egen hand för att hitta den senaste forskningen som ännu ej är publicerad. Val av aktuella 

artiklar relevanta utifrån syfte och frågeställning sker och sammanfattningar (abstracts) läses. 

Författarna har valt att utgå från ovanstående modell.  

Ett första urval av litteratur gjordes utifrån valda kriterier och artiklarna lästes i sin helhet och 

en kvalitetsutvärdering utfördes. Intresseområdet var vuxna patienter över 18 år med DM2. 

Båda könen inkluderades. Endast artiklar från primärkällor användes. Sekundärkällor såsom 

forskningsöversikter valdes bort. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller något av de 

skandinaviska språken. De skulle vara vetenskapligt granskade, så kallade peer-review, finnas 

i fulltext samt gå att nå via Uppsala universitets sökmotor. Kvalitativa och kvantitativa studier 

från hela världen inkluderades.  

 

Datainsamlingsmetod 

Det finns olika databaser att använda i sökning av artiklar. PubMed är en vanlig sökmotor 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. Andra databaser som kan användas för kompletterande 
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sökningar är CINAHL och SweMed+ (Willman et al., 2011). Sökning kan också ske i 

webbsökmotor Google Scholar som innehåller fulltextdokument av vetenskaplig litteratur i 

form av tidskrifter och böcker i Europa och USA (Forsberg & Wengström, 2013). För att få 

en bredare omfattning bör flera databaser användas i artikelsökningen. För att säkerställa att 

rätt sökord används bör detta sökas upp i databasens uppslagsverk. I PubMed kallas dessa 

MeSH-termer. Motsvarigheten i CINAHL är Cinahl Headings och i SweMed+ kallas dessa 

Svensk MeSH, Swedish MeSH (Willman et al., 2011).  Sökord som användes i PubMed var 

MeSH-termerna Diabetes Mellitus type 2, self care, patient och sökorden self-management, 

experience, interventions, physical activity och barriers. I CINAHL användes booleska 

sökoperatorer i kombination med sökorden Diabetes Mellitus, type 2, Self Care, patients, 

interventions, experience och barriers. I SweMed+ användes sökorden Diabetes Mellitus, type 

2, Self Care, Interventions, Life Experience och patients. Sökning i databaser skedde under 

mars och april 2015. 

För att utöka artikelsökningen kan manuell sökning ske. Referenslistor i intressanta artiklar 

som rör problemområdet kan granskas för att finna ytterligare artiklar som berör ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Genom egen kännedom om en författare som gjort aktuell 

forskning om egenvård vid DM2 hittades en relevant artikel via Google Scholar. Via manuell 

sökning i andra referenslistor hittades tre artiklar. Först lästes artiklarnas titel och när 

intressant titel som kunde beröra intresseområdet uppmärksammades så lästes 

sammanfattningen och därefter artikeln i sin helhet. En del av sammanfattningarna stämde väl 

överens med kriterier men vid en vidare granskning av dessa artiklar så motsvarade resultatet 

ej syftet. Utifrån sökningen valdes 21 artiklar ut vilka ansågs vara relevanta för studiens syfte. 

Resultatet av databassökningarna redovisas i tabell 1, 2, 3 och 4. 

 

Tabell 1. Beskrivning av databassökning i PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Granskade    

abstract 

Granskade  

artiklar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

150305 Diabetes Mellitus 

type 2 AND self-

management 

AND patient 

AND experience 

Free full text 

10 years 

50 32 14 4 

150305 Diabetes Mellitus 

type 2 AND 

physical activity 

Full text 

10 years 

76 25 11 3 
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AND barriers  

150305 Diabetes Mellitus 

type 2 AND self-

care AND 

experience AND 

patient 

Full text 

10 years 

53 28 17 3 

150419 Diabetes mellitus 

type 2 AND self-

care AND 

experience AND 

intervention 

Free full text 

10 years 

17 3 2 (1) 

(denna artikel redan funnen 

under andra sökord och 

således ej medräknad i det 

totala antalet) 

Inkluderad

e artiklar 

     10 

 

Tabell 2. Beskrivning av databassökning i CINAHL 

Datum  Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

150305 (MH”Diabetes 

Mellitus Type 2”) 

AND Self Care 

AND experience 

AND barriers 

Linked Full 

Text 

Publication 

Date 2008-

2015 

0 0  0 

150305 (MH”Diabetes 

Mellitus Type 2”) 

AND Self Care 

AND experience 

AND patients 

Linked Full 

Text 

Publication 

Date 2008-

2015 

13 8 8 2 

150305 (MH”Diabetes 

Mellitus Type 2”) 

AND Self Care 

AND barriers 

Linked Full 

Text 

Publication 

Date 2008-

2015 

31 22 12 1 

150418 (MH”Diabetes 

Mellitus Type 2”) 

AND Self Care 

AND 

interventions 

Linked Full 

Text 

Publication 

Peer 

Reviewed 

Date 2008-

2015 

83 22 12 1 (2) 

(en av dessa två artiklar 

redan funnen under andra 

sökord och således ej 

medräknad i det totala 

antalet) 

150418 (MH”Diabetes 

Mellitus Type 2”) 

Linked Full 

Text 

5 5 2 (1) 

(denna artikel redan funnen 
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AND Self Care 

AND experience 

AND 

interventions 

Publication 

Peer 

Reviewed 

Date 2008-

2015 

under andra sökord och 

således ej medräknad i det 

totala antalet) 

Inkluderade 

artiklar 
     4 

 

Tabell 3. Beskrivning av databassökning i SweMed+ 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

150305 Diabetes Mellitus 

type 2, Self Care, 

Life Experience 

Peer Review  

Läs online 

0   0 

150305 Diabetes Mellitus 

type 2, Self Care 

Peer Review  

Läs online 

28 12 9 3 

150418 Diabetes Mellitus 

type 2, Self Care, 

Interventions 

Peer Review  

Läs online 

1 1 0 0 

Inkluderade 

artiklar 
     3 

 

Tabell 4. Beskrivning av resultat av databassökningar. 

Totala antalet artiklar från 

databassökningen 

 17 

Totala antalet artiklar utöver de från 

databassökningen 

 4 

Totala antalet artiklar till resultatet  21 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att få en översikt av artiklarna och för att kvalitetsgranska dem sorterades de in i en 

matris, se Bilaga I. Artiklarnas kvalitet bedömdes och klassificerades enligt en tabell, se 

Bilaga II, som är modifierad utifrån Willman et al. (2011). Artiklarna delades in i låg, medel 

eller hög kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen och där artiklar med låg kvalitet exkluderades. 
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Resultatanalys 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) används en modell för innehållsanalys då materialet i 

artiklarna skall granskas systematiskt. Analysen innebär att meningsbärande enheter 

identifieras, kodning av kategorier och identifiering av centrala teman sker. Slutligen skapas 

en utveckling av teorier och modeller.  

Först lästes texten igenom flera gånger så innehållet blev bekant. Därefter analyserades texten 

utifrån dess innehåll och kodades. I nästa steg kom koderna att kategoriseras. Utifrån denna 

kategorisering analyserades om något mönster kunde ses och om kategorierna kunde 

sammanfattas i ett eller flera teman. Slutligen tolkades och diskuterades resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan arbetet med att göra en litteraturstudie påbörjas 

(Forsberg & Wengström, 2013). I Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) för god medicinsk 

forskning fastslås att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) bör etiska överväganden ske när urval och presentation av resultat görs vid 

systematiska litteraturstudier. I urvalet av litteratur bör det framkomma att studierna fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. 

Författarna till detta arbete har för avsikt att följa dessa forskningsetiska principer och följa 

den egna moraliska övertygelsen att inte fuska, plagiera eller på annat sätt förvränga 

materialet på ett otillbörligt sätt. Målet är att följa de etiska överväganden när urval och 

sammanställning av resultat utförs. Alla artiklar som valts ut har fått godkännande från etisk 

kommitté och de kommer att redovisas även om resultaten är motsägelsefulla i förhållande till 

varandra. Enligt Polit och Beck (2008) är det lämpligt att vara två eller flera författare för att 

kunna bedöma varandras resultat för att minimera risken för tolkningsfel.  

RESULTAT 

I resultatet från forskningsartiklarna redovisas teman med rubriker och tillhörande 

underrubriker. Dessa teman sågs utifrån patientens perspektiv som upplevelse av utförande av 

egenvård, hinder för utförande av egenvård och interventioner för förbättring. 
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Upplevelse av utförande av egenvård 

Egenvård kan vara betungande 

I studierna framkom att diabetessjukdomen ledde till många upplevelser av känslomässig 

psykologisk börda så som oro, stress och ångest (Edwall, Danielsson & Öhrn, 2010; Edwall, 

Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008; Kneck, Klang & Fagerberg, 2011; Lundberg & Thrakul, 

2011, 2012; Park & Wentzel, 2013; Thompson, 2014). Deltagarna uttryckte oro och stress när 

saker inte skedde enligt gammal vana eller rutin (Kneck et al., 2011; Thompson, 2014). 

Behandling av diabetes, så som behovet att börja med insulininjektioner, upplevdes som en 

chock av patienter (Edwall et al., 2008). Kvinnor upplevde att de trots information om hur de 

skulle behandla sin sjukdom inte visste hur de skulle göra och hos dem fanns en rädsla för 

komplikationer (Lundberg & Thrakul, 2011).  

En känsla av ångest och stress över komplikationer som kunde uppstå och behovet av att 

kontrollera blodsockret beskrevs av deltagare (Lundberg & Thrakul, 2012). 

Diabetessjukdomen skapade ett behov av konkreta förändringar då tidigare kända situationer 

blev obekanta och inte skedde enligt gammal vana eller rutin. Situationer som tidigare varit en 

del av vardagen innan diagnosen hade nu blivit ett problem som måste beaktas. 

Utlandsvistelse, affärsresor och middagsbjudningar medförde ett annorlunda förhållningssätt 

som krävde planering och förberedelse exempelvis att ta med testmaterial för 

blodsockerkontroller och mediciner (Kneck et al., 2011; Thompson, 2014). När det gällde 

kraven på att göra livsstilsförändringar för kvinnor med diabetes såg sig kvinnorna själva som 

offer för sjukdomen och orättvist behandlade av livet. Detta ledde till en fortgående kamp, 

både yttre och inre. Kvinnorna upplevde tvetydiga känslor av andras engagemang (Ahlin & 

Billhult, 2011; Park & Wentzel, 2013). En orsak till att patienterna inte utförde egenvård var 

att de inte accepterade sjukdomen eller hoppades att den skulle försvinna. Ytterligare en orsak 

var att patienterna inte kände några symtom av sjukdomen och därmed inte upplevde sig sjuka 

(Fort et al., 2013).  

 

Egenvård kan inge trygghet 

Patienter som deltog i vårdmöte med specialistsjuksköterska i diabetes kände sig trygga med 

att fortsätta med egenvård i det dagliga livet. Detta innebar att de hade insikt om sin egen 

hälsa och kontroll över sjukdomen. Då patienten blev ledd i sjukdomsprocessen och bekräftad 

som en unik person ökade patientens känsla av självsäkerhet och självständighet. Patienten 
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upplevde tillit och respekt och denna stödjande relation underlättade patientens vardag 

(Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008). I en enkätundersökning som undersökte 

diabetesvårdens kvalitet och hur patienter i Stockholm upplevde sin egen hälsorelaterade 

livskvalitet svarade 77 procent att de hade förmågan att sköta sin dagliga diabetessjukdom 

med egenvård. Omkring hälften (49 procent) ansåg att de själva hade ansvaret för sin 

diabetesbehandling och 88 procent kände sig motiverade till att sköta sin sjukdom. Merparten 

(75-80 procent) ansåg också att vårdpersonalen var engagerad i patientens välbefinnande och 

stöttande i patientens ansträngningar att sköta sin sjukdom (Lindh, Lagging, Jörgensen & 

Lohm, 2011). För att må bra i det dagliga livet blev det viktigt att lyssna till hur kroppen 

mådde och prioritera vad som var viktigt för den personliga hälsan. Genom egenvård tog 

individerna hand om sin sjukdom och mådde bättre. Livet blev lättare om egenvård av 

diabetessjukdomen integrerades i det dagliga livet (Kneck et al., 2011; Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2012). Det kunde vara avgörande i lärandeprocessen av egenvård hur en person 

upplevde sin kropp fysiskt och emotionellt. Kroppen med sina signaler var ett verktyg för att 

förstå sina egna behov. Objektiva värden av blodsockerkontroller var viktigt för att förstå hur 

den egna kroppen reagerade. För att hitta en balans var individerna medvetna om att de måste 

prioritera sin sjukdom före andra aktiviteter. Som exempel gavs att deltagare gick hem efter 

sprutor fastän de visste att de då skulle bli sena till avtalat möte. Exempel då sjukdomen 

prioriterades bort till förmån för annat var att köra bil. I dessa fall kunde personerna ta mindre 

insulin för att undvika symptom från lågt blodsocker (Kneck et al., 2012).  

 

Hinder för utförande av egenvård 

Motivation 

Patienter med en negativ syn på sjukdomen tenderade ha svårare att göra nödvändiga 

livsstilsval. Stressande livshändelser kunde indirekt påverka den metabola kontrollen genom 

att det ledde till ett försämrat livsstilsbeteende (Moonaghi, Areshtanab, Jouybari, Bostanabad 

& McDonald, 2013).  Det var svårt att ändra gamla vanor ju äldre man blev. Som exempel 

gavs att börja äta frukost om man aldrig gjort det tidigare. Patienterna ansåg att den nya 

rekommenderade dieten var tråkig och svår att variera och att de fick byta ut mat som de 

tyckte om mot mat som de inte gillade. Patienterna upplevde brist på motivation då det inte 

hade några symtom av sin sjukdom. Några hade gjort försök till förändring men blev besvikna 

när de inte märkte någon skillnad. Andra kände att medicinering var tillräckligt för att ta hand 

om sjukdomen så de behövde inte göra några förändringar själva (Booth, Lowis, Dean, 
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Hunter & McKinley, 2013). Ahlin och Billhult (2011) visade i sin studie att kvinnor med 

diabetes upplevde att kraven kunde bli så överväldigande att de helt tappade motivationen till 

att göra livsstilsförändringar. Det spelade ingen roll om de åt nyttigt eller ej då de upplevde att 

ingen förändring ändå skedde. De använde då detta som argument för att fortsätta med sina 

gamla vanor.  

 

Kunskap och stöd från vårdpersonal 

Om patienten fick mycket kunskap förmedlad men inte fick möjlighet att ställa frågor, bolla 

tillbaks och följa upp frågeställningarna fick denne svårt att ta till sig informationen. Detta 

ledde till att patienten kände sig osäker i genomförandet av egenvård (Booth et al., 2013; 

Kneck et al., 2011). Patienterna hade istället önskat diskutera egna frågor och funderingar 

gällande sjukdomen. Deltagarna var också missnöjda om de fick träffa sjukvårdspersonal som 

inte hade kvalificerad kunskap om diabetes (Kneck et al., 2011). Även förvirrande eller 

motsägelsefull information gjorde det svårare för patienterna att förstå sig på sjukdomen och 

att kunna leva med den. Ett exempel på detta var om hälsobudskapen från olika media var 

tvetydiga (Moonaghi et al., 2013).  

I en studie av Thors Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008) jämfördes undervisning 

individuellt och i grupp. Där framkom att individuell rådgivning krävde att patienten var mer 

självsäker och vågade ställa frågor för att få fram mer information som var av vikt för den 

enskilde. Det blev lätt annars en envägskommunikation där patienten inte fick svar på det 

denne behövde veta. Patienter som fick individuell rådgivning tog upp dagliga livssituationer 

som de inte visste hur de skulle hantera men kände att rådgivaren inte förstod utan pratade på 

om samma saker hela tiden. De kände sig beroende av vårdgivaren och såg dem som de som 

kontrollerade sjukdomen. Då patienterna hade kunskapsbrister och inte upplevde sig som 

sjuka såg de inte relationen mellan sina livsstilsvanor och symptom. Deras begränsade 

förståelse av sjukdomen ledde till svårigheter till livsstilsförändring.  

Brist på kunskap om diabetessjukdomen kunde leda till sämre egenvård (Fort et al., 2013; 

Lindh et al., 2011). Detta sågs framförallt om besöken hos vårdpersonalen blev rutin utan att 

ny information eller kunskap tillfördes (Fort et al., 2013). I studien av Henderson, Wilson, 

Munt, och Crotty (2014) framkom att personer från en lägre socioekonomisk region upplevde 

att de p.g.a. sin sociala roll var i underläge när de mötte vårdpersonal. 



16 
 

Lindh et al. (2011) beskriver att nära en tredjedel ansåg att de inte fick tillräckligt med 

utbildning från sjukvården om sin sjukdom. Fler än var femte patient uppgav att de inte 

klarade diabetesbehandlingen på egen hand. 

 

Socialt stöd 

Bristen på stöd från familjen sågs som ett hinder att ta kontroll över sina dagliga rutiner och 

egenvård (Park & Wentzel, 2013; Rosenbek Minet, Lonvig, Henriksen & Wagner, 2011). Det 

sociala var ett problem för kvinnor med diabetes. Ett exempel var gemensamma måltider då 

familjemedlemmar föredrog mat som inte var anpassad till diabetessjukdomen (Ahlin & 

Billhult, 2011; Booth et al., 2013; Park & Wentzel, 2013) Detta kunde kvinnorna använda 

som ursäkt till att fortsätta med sitt ohälsosamma beteende. Ett annat problem var semestrar 

och födelsedagsfester då det kanske inte fanns något passande att äta (Ahlin & Billhult, 2011; 

Booth et al., 2013). Kvinnorna upplevde det också svårt att äta regelbundet då de ofta tog 

hänsyn till övriga familjemedlemmar och satte låg prioritet på sina egna behov (Ahlin & 

Billhult, 2011; Booth et al., 2013; Park & Wentzel, 2013). Ett annat problem som framkom i 

studierna visade på att kvinnornas roller ofta var sammankopplade med att ta hand om andra 

familjemedlemmar men att inte ta hand om sig själva, vilket var ett hinder i egenvården (Fort 

et al., 2013; Park & Wentzel, 2013). Ensamstående mödrar uppgav detta som ett extra stort 

problem (Fort et al., 2013). Park och Wentzel (2013) beskrev att kvinnors sociala roller till 

familj och vänner uppfattades som viktigare än behandlingen av diabetessjukdomen. 

Kvinnorna upplevde att de offrade sig för andra vilket komplicerade deras personliga liv och 

förmågan att ta hand om sin fysiska hälsa. De upplevde också att ”sjukdomen ställde dem i 

skuld” och de bar på skuldkänslor när de skulle utföra egenvård relaterat till 

diabetesbehandlingen.                                                                                                 

Ekonomiska svårigheter uppgavs som ett problem i att hantera sjukdomen och att utföra 

egenvård (Fort et al., 2013; Henderson et al., 2014; Park & Wentzel, 2013). Dessa svårigheter 

tog sig uttryck så som att inte kunna arbeta pga. sjukdomen, läkemedelskostnader, ökade 

kostnader för att äta hälsosam mat samt sjukvårdskostnader (Fort et al. 2013; Henderson et al. 

2014). Det framgick också att kvinnor tvingades arbeta för att hjälpa till att försörja familjen 

och arbete var för dessa kvinnor ett hinder för optimal diabetesbehandling (Park & Wentzel, 

2012). Brist på tillgången till ekonomiska resurser var ett betydande hinder för egenvård. 

Många deltagare beskrev att de saknade ekonomiska resurser, deltog i sociala nätverk som 

inte främjade egenvård och saknade socialt stödnätverk som kunde främja hälsa. Exempelvis 
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framgick att material för att testa blodsocker var billigt men att besöka läkaren, tandläkaren 

och att t.ex. köpa fotriktiga skor var en stor ekonomisk utgift för den som endast hade en liten 

pension (Henderson et al., 2014). I studien av Lundberg och Thrakul (2012) framkom att 

deltagarna förstod och accepterade behovet av att kontrollera blodsockret för att ha kontroll 

över sjukdomen men att alla deltagare inte hade råd att införskaffa egen blodsockermätare.  

Livsstilsförändringar 

I en studie av Egan et al. (2013) påvisades att de mest vanliga rapporterade hindren för att 

utföra träning i grupp var att träning var tråkigt, trötthet, tidsbrist och att individerna kände sig 

obekväma med fysisk aktivititet. Ogifta personer rapporterade oftare att de kände en genans 

över sitt utseende när de deltog i gruppträning (23 procent) i förhållande till personer som var 

gifta (2 procent). Detta upplevdes även som ett större hinder av kvinnor (12,5 procent) medan 

problemet inte förekom hos männen (0 procent). Män upplevde dock tidsbristen som ett större 

hinder till att träna (38 procent) i förhållande till kvinnor (12 procent). I studien av Lundberg 

och Thrakul (2011) framkom att kvinnorna kämpade för att ha kontroll över sjukdomen. 

Kvinnorna uttryckte att det var ett hårt arbete att göra de livsstilsförändringar som läkaren och 

sjuksköterskan rekommenderat. De stötte på många hinder speciellt gällande 

kostförändringar. Då kvinnorna var tvungna att kontrollera dieten, ta medicin eller insulin 

injektioner på speciella tider och utöva fysisk aktivitet upplevde de brist på frihet. De flesta av 

kvinnorna hade inte någon egen blodsockermätare utan mätte blodsockret endast när de 

besökte läkaren. Andra upplevda hinder till att utföra livsstilsförebyggande åtgärder framkom 

i en studie av McGuire, Anderson och Fulbrook (2013). Hinder som kvinnorna i den studien 

uppgav var lågt intresse, tidsbrist, oro över säkerhet, trötthet, brist på pengar och känslan av 

att förändringarna inte gjorde någon nytta.  

 

Interventioner för förbättring 

Motivation 

En möjlighet var att egenvården blev en vana och att hitta rutiner som gick att införliva i det 

dagliga livet för att kunna känna sig säker i dess aktiviteter (Moser, van der Bruggen, 

Widdershoven & Spreeuwenberg, 2008; Thompson, 2014). Insikten om eventuella framtida 

konsekvenser av sjukdomen sågs som en motiverande faktor till att göra livsstilsförändringar 

(Booth et al., 2013; Kneck et al., 2011). Positiva livshändelser kunde främja motivationen, 

energin, prestationen och möjligheten till anpassning. Tidigare erfarenhet av andra 
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familjemedlemmars diabetessjukdom kunde ge en ökad anpassning till sjukdomen och en 

ökning av förebyggande aktiviteter (Moonaghi et al., 2013). Att få utvärdera och reflektera i 

grupp över resultaten av sina blodsockerkontroller ökade förståelsen av det komplexa 

sambandet mellan kostvanor, fysisk aktivitet och blodsocker. Patienterna kom fram till att de 

hade den grund de behövde för att behandla sin sjukdom. Patienter som deltog i 

grupputbildning fick ett ökat intresse och en ökad förståelse för sin sjukdom och varför de 

behövde ändra sina vanor (Thors Adolfsson et al., 2008). Patienter som fick hjälp av en 

hälsocoach hittade en drivkraft till att engagera sig i egenvården. De fick också stöd att 

införliva egenvården i vardagen. Hälsocoachen motiverade patienterna till att bli mer 

självsäkra att hantera egenvården. Coachen var stödjande och gav patienterna ansvar och val 

istället för att behandla dem som barn (Howard & Hagen, 2012). I studien av Park och 

Wentzel (2013) framkom att kvinnor som visade individuell stark motivation och viljestyrka 

hade tendens att inte bry sig om andras uppfattning om dem. Detta innebar att de kunde stå 

emot det sociala trycket gällande att äta kost som ej var hälsosamt för individer med diabetes.  

 

Kunskap och stöd från vårdpersonal 

I en studie beskrevs att 78 procent av diabetespatienterna ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap att sköta sin sjukdom (Lindh et al., 2011). Patienterna upplevde på grund av 

sjukdomen en ökad hälsorisk och blev uppmärksammade på behovet av att ha en välreglerad 

sjukdom. De fick en bekräftelse på hur de hanterade egenvården i det dagliga livet baserat på 

de den egna insikten om kroppens tillstånd. Patienterna blev öppna för att ta till sig 

information och kunskap och kunde hantera sjukdomen självständigt och framgångsrikt. 

Samspelet mellan specialistsjuksköterskan och patienten var viktigt för att patienten skulle 

upprätthålla sin förmåga att utföra egenvård (Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008).  

Patienter som fick stöd av en hälsocoach hittade sin inre kunskap och visdom vilket gjorde att 

de lättare kunde lösa olika livsstilsproblem. Patienterna uppgav även att det blev ett givande 

och tagande då vårdpersonalen erhöll kunskap från patienternas kunskap och erfarenhet 

(Howard & Hagen, 2012). I egenvårdsutbildningen fick patienterna kunskap om hur kosten 

påverkade diabetessjukdomen. De utforskade hur olika födoämnen påverkade 

blodsockernivåerna och vilka födoämnen de skulle undvika (Edwall et al., 2008; Kneck et al., 

2011; Kneck et al., 2012; Thompson, 2014). Att läsa litteratur om diabetes samt delta i 

diabetesutbildning kunde ge ökad kunskap vilket kunde bidra till att patienten blev medveten 
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och tog ansvar för sin egen livsstilsförändring. Genom att lyssna till sin egen kropp och lära 

sig från tidigare erfarenheter kunde patienten utvärdera effekt av eget beslut och handling. 

Genom att hitta egna strategier kunde kortsiktliga komplikationer förebyggas (Moser et al., 

2008). Patienter som behandlades enligt modellen motiverande samtal (MI) upplevde den 

rådgivande delen som stödjande i processen att skapa resurser för att kunna hantera sin 

diabetessjukdom och för att ta en aktiv roll i behandlingen (Rosenbek Minet et al., 2011). I 

gruppundervisningen bjöds varje patient in till att diskutera sina egna specifika problem. Dock 

spelade gruppledarens attityd en stor roll då ett öppet klimat i gruppen gav en ökad 

gemenskap. I gruppbehandlingen kunde deltagarna dela sina kunskaper och erfarenheter med 

varandra (Thors Adolfsson et al., 2008). Diabetessköterskornas roll var viktig i 

egenvårdsbehandlingen vid diabetes. De kunde undervisa, guida och råda personer med 

diabetes gällande problem vid egenvård. Diabetessköterskan bekräftade och justerade 

egenvårdsplaner och strategier. Diabetessköterskan fanns även där som en trygghet för att 

stötta personerna när deras egna egenvårdsstrategier brast eller när de hamnade i en okänd 

situation (Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008; Moser et al., 2008). I studien av Rosenbek 

Minet et al. (2011) uttalade patienterna det som betydelsefullt att vårdpersonalen förstod deras 

problem till att göra det rätta. I studien av Lindh et al. (2011) framkom att 80 procent av 

deltagarna upplevde att de fick sjukvårdspersonalens stöd och att personalen var engagerad 

och brydde sig om hur de mådde. 75 procent upplevde att sjukvårdspersonalen gav utrymme 

för diskussioner av personliga frågor. I samma studie fanns tre svarsalternativ för att 

identifiera det stöd som patienterna helst önskade få av sjukvården. Regelbundna 

rutinkontroller ansågs viktigast för 45 procent av patienterna. Därefter kom möjligheten till en 

bra dialog med sjukvården d.v.s. att träffa en diabeteskunnig läkare och sjuksköterska samt 

adekvata råd om hur de skulle sköta sin diabetessjukdom.  

 

Socialt stöd 

Även familjens stöd var viktigt och förändringar av egenvården blev en del av familjelivet 

(Lundberg & Thrakul, 2011, 2012; Moonaghi et al., 2013; Park & Wenzel, 2013; Thompson, 

2014). Vissa personer såg familjemedlemmar som partners som de delade egenvården med 

och där partnern hade en viktig del i varje enskilt moment av livsstilsförändringen (Moser et 

al., 2008). Enligt deltagarna i en studie av Rosenbek Minet et al. (2011) var planering en 

viktig faktor för att göra bra förändringar. Denna studie undersökte ett egenvårdsprogram 

baserat på motiverande samtal. Enligt deltagarna i studien underlättade det om deras anhöriga 
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deltog i patientutbildningen för att de lättare skulle förstå patientens behov t.ex. när de lagade 

mat tillsammans hemma. Gemensamt för deltagarna i studien var att de försökte få med sig 

sitt sociala nätverk till att stödja dem att uppfylla sina egna behov. De kände sig styrkta av de 

motiverande samtalen till att kräva stöd till livsstilsförändring av det egna sociala nätverket 

(a.a.). Även Fort et al. (2013) visar i sin studie på vikten av familjens stöd om patienten ska ha 

möjlighet till förändring eller ej. Vissa personer i studien uppgav dock att det fungerade bättre 

då de inte stödde sig på familjen utan lärde sig att bli självständiga. I studierna av Lundberg 

och Thrakul (2011, 2012) framkom olika interventioner som vården kunde ta i beaktande 

gällande kultur, religion, familj, ekonomi och sociala förhållanden. Några deltagare ansåg att 

utövande av religionens lära kunde hjälpa dem till ett bättre liv. Majoriteten beskrev att 

familjens stöd var viktig för att de skulle kunna utföra egenvård. Från familjen kunde 

deltagarna få fysisk, mental och ekonomisk support.  Familjemedlemmarna hjälpte dem 

hantera och kontrollera sjukdomen i det dagliga livet. I studien av Lundberg och Thrakul 

(2012) gavs exempel hur deltagarna följde den gyllene medelvägen enligt buddhismens tro 

när det gällde födointag.  

 

Livsstilsförändring 

Det var viktigt att trots förändringar kunna hitta en balans och leva ett normalt liv. Patienterna 

såg det som en ge och ta situation. Om de gjorde något ohälsosamt var de tvungna att också 

göra något hälsosamt (Rosenbek Minet et al., 2011). I en studie om muslimska kvinnor från 

Thailand framkom olika teman i egenvård. Det dagliga livet i praktiken innebar att utföra 

fysisk aktivitet, kostbehandling, läkemedelsbehandling, gå på uppföljning hos läkaren, 

blodsockerkontroller samt användande av naturläkemedel (Lundberg & Thrakul, 2011). 

Kvinnorna var medvetna om vilka livsmedel som var bra för dem (Lundberg & Thrakul, 

2011; Park & Wentzel, 2012).  I studien framkom att kvinnorna kände till att fysisk aktivitet 

hade en fördelaktig effekt på blodsockernivån. Några av dem gick på regelbunden aerobics-

träning. Mer än hälften av dem sa att de tog en lång promenad varje morgon. De flesta tog 

ordinerade läkemedel men under fasteperioden Ramadan tog några kvinnor medicinen vid 

annan tidpunkt på dygnet. Alla deltagare sa att de gick på återbesök hos sin läkare och att de 

tyckte att det var viktigt. De äldre kvinnorna ville ha samma läkare varje gång (Lundberg & 

Thrakul, 2011). Några deltagare i studier av Lundberg och Thrakul (2011, 2012) trodde att 

vissa naturläkemedel hjälpte till att hålla nere blodsockret.  

Det var viktigt för patienterna att behålla ett blodsocker så normalt som möjligt men med 
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bibehållen livskvalitet (Rosenbek Minet et al., 2011: Thompson, 2014). Möjligheter som 

lyftes fram i en studie av Booth et al. (2013) var känslan av att känna sig mer hälsosam av att 

göra livsstilsförändringar samt att må bättre. Patienterna kände sig mer motiverade om de 

mätte blodsockret mer regelbundet samt uppfyllde uppsatta mål t.ex. att minska i vikt. I en 

studie av Fritschi, Quinn, Penckofer och Surdyk (2009) framkom att regelbundna 

blodsockerkontroller gav en ökad medvetenhet om effekterna av aktivitet, stress, kost och hur 

detta påverkade blodsockernivåerna. Det gav också en bättre förståelse från familjen samt att 

patienten tog bättre hand om sig själv. Vissa patienter upplevde dock att utökade 

blodsockerkontroller gjorde att sjukdomen blev mer synlig och att de då var tvungna att göra 

något åt den. Vid regelbundna blodsockerkontroller uppgav 60 procent av patienterna att de 

tänkte göra någon form av kostförändring efter att ha analyserat sina blodsockerkurvor. 34 

procent av patienterna tänkte öka träningen.  

Flera patienter uppgav att regelbundna blodsockerkontroller var som ett uppvaknande och att 

de förstod att förändringar var nödvändiga (Fritschi et al., 2009; Kneck et al., 2011). En 

vanlig förändring över tid var att deltagarna blev tryggare med hur ofta blodsockret skulle 

kontrolleras. Vid diabetesdebut kontrollerade deltagarna blodsockret ofta och gjorde 

livsstilsförändringar utifrån blodsockervärdet. De som haft diabetes under en längre tid 

kontrollerade endast blodsockret när de mådde dåligt (Kneck et al., 2012; Thompson, 2014). 

Över en tremånadersperiod kunde deltagarna inte se någon skillnad på blodsockervärdena 

utifrån hur ofta de mätt sitt blodsocker (Thompson, 2014). 

DISKUSSION 

Det finns stor världsomfattande forskning inom området DM2, trots det fortsätter sjukdomen 

att öka i alla världsdelar. DM2 innebär ett stort fysiskt och psykiskt lidande för många 

människor då komplikationerna till sjukdomen kan vara mycket allvarliga. En förbättrad 

blodsockernivå behöver uppnås för att förebygga dessa komplikationer. Varje patient behöver 

ha individuella behandlingsstrategier och uppsatta behandlingsmål för att uppnå optimal 

hälsa. Studier visar att patienten har den bästa kännedomen om sin egen kropp, ohälsa och sin 

egen livssituation. I denna litteraturstudie framkom att patientens upplevelse av sjukdomen 

och utförande av egenvård kunde upplevas som betungande men engagemang i egenvård 

kunde också inge patienten trygghet, ökad självsäkerhet och självständighet. Det framkom 

också att hindren för utförande av egenvård var många. Dessa hinder påverkades bl.a. av 

individens motivation, kunskap, socioekonomiska förutsättningar och vilket stöd sjukvården 

kunde ge. Denna litteraturstudie har visat på en rad interventioner som kan hjälpa och stödja 
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patienten i utförandet av egenvård. Interventionerna syftar till att påverka patientens upplevda 

hinder genom att motivera, uppmuntra, undervisa och stödja patienten till att göra 

livsstilsförändringar som främjar hälsa och välbefinnande.   

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer teman som redovisas med hjälp av huvudrubriker och tillhörande 

underrubriker. Dessa rubriker utgår från studiens syfte. För att klargöra syftet framställs tre 

frågeställningar som syftar till att lägga fokus utifrån patientens perspektiv. 

 

Upplevelse av utförande av egenvård 

Resultatet visade på hur patienten upplevde utförande av egenvård. Egenvården kunde vara 

betungande men också inge patienten trygghet och en känsla av lättnad. 

 

I flera av studierna framkom att många upplevde negativa känslor så som oro och ångest när 

de tänkte på sin diabetessjukdom och konsekvenserna av denna (Ahlin & Billhult, 2011; 

Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008; Kneck et al., 2011; Lundberg & Thrakul, 2011, 2012; 

Park & Wentzel, 2013; Thompson, 2014). Känslor av stress och osäkerhet kunde uppstå då 

patienterna skulle utföra egenvård t.ex. mäta blodsocker (Ahlin & Billhut, 2011; Edwall et al., 

2008; Lundberg & Thrakul, 2011, 2012; Park & Wentzel, 2012). I de fall då patienterna 

behövde börja med insulininjektioner kändes det extra psykiskt påfrestande (Edwall et al., 

2008).  

 

Enligt Alvarsson et al. (2010) är DM2 en vällevnadssjukdom av kronisk karaktär med ett 

progressivt förlopp. Om patienten inte följer behandlingsrekommendationerna och gör 

nödvändiga livsstilsförändringar kan allvarliga komplikationer uppkomma så som 

njurpåverkan, synpåverkan och amputation av ben. Behandlingen består för merparten av 

patienter med DM2 av sund livsstilsföring och medicinering i tablettform men även behov av 

insulininjektioner kan förekomma (a.a.). Utav detta kan slutsaten dras att sjukdomen är en 

kraftig påfrestning för såväl individens objektiva d.v.s. fysiska hälsa och för individens 

subjektiva d.v.s. psykiska hälsa. I dessa fall kan det antas att patienten lider av nedsatt 

hälsotillstånd.  
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I studien av Fort et al. (2013) framkommer att vissa patienter inte kände några 

sjukdomsymptom och inte accepterade sin sjukdom viket ledde till att de inte utförde 

egenvård som skulle gagna sjukdomen.  

 

Enligt Eriksson (1993) utgörs utgångspunkten för den subjektiva hälsan av individens egen 

känsla och upplevelse. Många olika faktorer kan påverka huruvida individen känner sig sjuk 

eller frisk. Exempel på faktorer kan vara normer, värdesystem och vilken roll individen har i 

sin närmiljö. I det subjektiva hälsobegreppet kan också en teologisk dimension finnas. Den 

teologiska dimensionen tar fasta på hälsans eller på sjukdomens syfte eller mening. Enligt 

Nyström (2014) hör hälsa och lidande samman och har att göra med själva levandets villkor. 

Det har visat sig att människan blir uppmärksam på sin hälsa i samband med att denne 

drabbas av sjukdom och ohälsa. Lidande och ohälsa hos en person kan också få denne att 

plötsligt förstå att livet har en ände. Detta kan innebära att personen börjar värdera sin hälsa 

högt och kämpa för den. 

Insjuknandet leder till att människan blir medveten om sin livskraft om denne har förmåga att 

känna vad sjukdomen medför och har förnuft att skilja på gott och ont. Hos människan finns 

alltid en strävan efter välbefinnande och inre balans vilket kan ta sig uttryck i individens 

begär, mod och vilja (Eriksson, 1994).   

 

I resultatet framgick även att egenvård kunde inge trygghet. Då patienterna lyssnade på 

kroppens signaler, prioriterade sin hälsa och utförde egenvård kände de sig trygga och 

upplevde lättnad (Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008; Kneck et al., 2011; Kneck et al., 

2012). När vårdpersonalen bekräftade patienten som en unik person och hjälpte denne att 

själv kunna följa och hantera sin sjukdom ökade patientens känsla av självsäkerhet och 

självständighet (Edwall et al., 2010; Edwall et al., 2008).  

 

Detta kan tolkas som att utförande av egenvård leder till ökat välbefinnande och ökad hälsa. 

För att denna positiva känsla av egenvård skulle uppstå behövde patienterna se till sina egna 

behov och ställa dessa behov i centrum för sitt fortsatta agerande. Enligt Orem (2001) har 

människan en inneboende kraft att vårda sig själv och individen kan med egenvård ta ansvar 

för sin hälsa och sitt välbefinnande. Orem ser människan som en helhet och som en aktiv, fri 

och unik varelse som kan reflektera både över sin omgivning samt sig själv. Ett stort ansvar 

vilar på individen som behöver kunna se helheten av sin sjukdom för att utveckla och utföra 
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egenvård och på så sätt främja sitt välbefinnande och egen hälsa. Enligt Nyström (2014) 

handlar hälsa om människans vilja och beslut om att leva ett liv som främjar hälsa. 

 

Hinder för egenvård och interventioner för förbättring 

Motivation 

Flera studier visade att om de yttre kraven blev för stora så tappade patienterna motivationen 

till att utföra livsstilsförändringar med försämring av sjukdomen som följd (Ahlin & Billhult, 

2011; Park & Wentzel, 2013). Många patienter upplevde inte symtom av sjukdomen och såg 

inte några förbättringar trots att de utförde förändringar av sin livsstil. Det var enklare att ta 

läkemedel för att inte själva behöva göra några förändringar (Booth, et al., 2013). 

 

Här gäller det för patienten att hitta en balans utifrån de egenvårdskrav som Orem (2001) 

beskriver i teorin om egenvård (Theory of self-care). I Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor framkommer att sjuksköterskan skall motivera 

patienten till livsstilsförändring när identifiering av hälsorisker skett. Patientens motivation till 

livsstilsförändringar stärks genom att patientens och anhörigas kunskaper och erfarenheter får 

en framträdande roll i den egna vården. Detta ställer enligt Kyriakos (2013) stora krav på 

sjuksköterskans förmåga att utforma ett öppet och fördomsfritt vårdklimat som grundar sig på 

ett etiskt förhållningssätt och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Om patienterna får möjlighet till ökad delaktighet i egenvårdsprocessen så kan motivationen 

öka till eget ansvar och engagemang kring sin sjukdom. Detta styrks av forskning gjord av 

Larsson (2008) som visar att den som får möjlighet att delta i sin egen vård har större 

motivation och följsamhet till behandling. 

 

Kunskap och stöd från vårdpersonal 

Behovet av kunskap framkom i flertalet studier (Forte et al., 2013; Lindh et al., 2011). Även 

hur kunskapen förmedlades hade betydelse. Om patienten inte fick möjlighet att få svar på 

sina frågor eller om de upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap blev 

genomförandet av egenvård sämre (Booth et al., 2013; Kneck et al., 2011). Enbart individuell 

undervisning kunde göra att patienter inte fick gehör för sina problem utan att rådgivaren 

undervisade utifrån en mall och inte lyssnad in individens problem. Patienterna kände sig 

beroende av vårdgivaren och att de själva inte kunde kontrollera sin sjukdom. I 
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gruppundervisning hade patienten större möjlighet att diskutera jämlikt med andra personer i 

samma situation (Thors Adolfsson et al., 2008).  

 

Patientundervisningen behöver individualiseras och personalen som arbetar med egenvårdsråd 

behöver ha adekvat utbildning (Selle, 2006). Patienter har olika kunskap och vårdpersonalen 

behöver inventera var patienterna befinner sig kunskapsmässigt innan rådgivningen påbörjas. 

I Socialstyrelsens riktlinjer om diabetesvård (2015b) framkommer att hälso-och sjukvården 

bör erbjuda alla möjlighet till gruppundervisning. Dock bör detta utgå från individen och att 

valmöjligheten finns. Enligt Orems (2001) teori om egenvårdsbrist (Theory of self-care 

deficit) är det viktigt att sjuksköterskan tar fasta på vilka färdigheter och kunskaper som 

patienten har och som är nödvändiga för att tolka egenvårdsbehoven och för att kunna utföra 

egenvård. Här har sjuksköterskan en viktig roll att lyssna in vilken kunskap och vilket stöd 

patienten är i behov av och därefter förmedla adekvat kunskap, individuellt eller i grupp, som 

patienten kan ta till sig.  

 

Patienterna efterfrågade diabeteskunniga läkare och sjuksköterskor som kunde undervisa, 

stötta, bekräfta och inge trygghet när egenvårdskapaciteten sviktade (Edwall et al., 2008; 

Edwall et al, 2010; Lindh et al., 2011; Moser et al., 2008).  

 

Sjuksköterskan kan bidra med sitt expertkunnande för att hjälpa patienten till engagemang i 

egenvård för att uppnå så goda och säkra behandlingsresultat som möjligt. Enligt Orem (2001) 

är sjuksköterskans roll att ha omvårdnadskapacitet d.v.s. de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att utöva omvårdnad. Patienten behöver ha egenvårdskapacitet vilket innebär att 

patienten kan utföra specifika omvårdnadsåtgärder. Denna teori benämner Orem som Teorin 

om omvårdnadssystem (Theory of nursing system). 

I de fall då patienten saknar egenvårdskapacitet t.ex. inte klarar av att kontrollera sitt 

blodsocker eller ta sina insulininjektioner kan sjuksköterskan kompensera patientens 

egenvårdskapacitet genom att stödja patientens egenvårdsförmåga eller helt ta över de 

handlingar som behövs för att nå behandlingsmålen. Den nya patientlagen (SFS 2014:821) 

stärker patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. I en rapport från 

Vårdanalys (2014) framkommer dock att en svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den 

inte är tillräckligt patientcentrerad. Vården behöver utvecklas för att ge adekvat information 

som ger patienterna möjlighet att ta välgrundade beslut om sin vård och hälsa. Patienten 

behöver uppmuntras till att ta en mer aktiv roll i mötet med vården. Vården kan bli bättre på 
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att se varje patient som en unik individ och stödja patienten att själv kunna följa och hantera 

sin sjukdom.  

Socialt stöd 

Det sociala livet påverkade stort hur och i vilken omfattning egenvård utfördes (Park & 

Wentzel, 2013; Rosenbek Minet et al., 2011). Framförallt var det ett stort problem för kvinnor 

då de tog ett större ansvar för familjen och inte prioriterade sina egna behov (Ahlin och 

Billhult, 2011, Booth et al., 2013; Park & Wentzel, 2013) Kvinnorna i en studie av Park och 

Wentzel (2013) upplevde att de offrade sig för andra vilket komplicerade deras situation och 

ledde till en sämre förmåga att ta hand om sin fysiska hälsa.  I behandlingen av DM2 

framgick att familjens stöd var viktigt för att individerna skulle kunna utföra egenvård 

(Lundberg & Thrakul, 2011, 2012; Moonaghi et al., 2013; Park & Wenzel, 2013; Thompson, 

2014).   

 

Detta kan tolkas utifrån Orems egenvårdsteori som att personerna skulle lida av någon grad av 

egenvårdsbrist. I Orems (2001) teori om egenvårdsbrist (theory of self-care deficit) ingår 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. I de fall då individen inte själv har 

egenvårdskapacitet d.v.s. kunskaper och färdigheter till att tolka egenvårdsbehoven uppstår 

egenvårdsbegränsningar. Personen har då bristande förmåga att ta ansvar över 

egenvårdshandlingar för att uppnå hälsa och välbefinnande.   

 

I studierna framkom att många personer hade egenvårdsbegränsningar då det gällde att utföra 

egenvård relaterat till diabetessjukdomen. I dessa fall hade de sjukdomsdrabbade god hjälp av 

anhöriga som stöttade dem och hjälpte dem att kompensera egenvårdskapaciteten, helt eller 

delvis (Moonaghi et al., 2013; Park & Wenzel, 2013; Thompson, 2014). Dock framkom i en 

studie av Fort et al. (2013) det motsatta d.v.s. att utförande av egenvård fungerade bättre om 

patienten själv tog ansvar för sitt eget liv och tog ansvar för egenvården. Detta innebar att 

personerna växte med uppgiften, blev mer självständiga och inte enbart förlitade sig på 

anhörigas stöd och välvilja. På så sätt påverkades hälsobeteendet och därigenom också hälsan.  

 

Rapporten Vårdanalys (2014) belyser att närstående i Sverige är i jämförelse med närstående i 

andra länder lika engagerade i omsorgsrollen av anhöriga. 
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I studierna av Lundberg och Thrakul (2011, 2012) framkom även vikten av att ta de religiösa 

traditionerna i beaktande.   

Enligt Eriksson (1993) har individen en social förankring och påverkas framförallt via 

kulturtraditioner, mänskliga relationer och religiösa traditioner. 

Diabetesvården bör utgå från ett patientcentrerat perspektiv där varje individ får lyfta fram sitt 

problem och sina behov. Detta för att öka förutsättningarna för individen att göra adekvata 

livsstilsförändringar och minska risken av eventuella komplikationer relaterade till 

sjukdomen. 

 

Livsstilsförändringar 

Negativ inställning till livsstilsförändringar var ett stort problem i flera studier (Egan et al., 

2013; Lundberg & Thrakul, 2011; McGuire et al., 2013). Rapporterade hinder för att utföra 

gruppträning var t ex att det var tråkigt, brist på tid, trötthet och att individerna kände sig 

obekväma med fysisk aktivitet. Kvinnor uppgav oftare en genans över sitt utseende vid 

gruppträning (Egan et al., 2013). Deltagare beskrev att de upplevde brist på frihet när de var 

tvungna att göra livsstilsförändringar (Lundberg et al., 2011).  

Då livsstilsförändringar är den viktigaste behandlingen i diabetessjukdomen är det av vikt att 

patienten blir motiverad, får kunskap, stöd och en ökad förståelse för den egna vinsten av 

livsstilsförändringar. Målet i diabetesbehandlingen är att hålla blodsocker nivån så nära det 

normala som möjligt. Ett användbart verktyg för detta är regelbundna blodsocker kontroller 

för att få kunskap om hur blodsockret påverkas av olika faktorer. Det finns en stor individuell 

variation hur blodsockret påverkas av olika livsmedel (Alvarsson et al., 2010).  

Flera studier visar på patienters positiva upplevelse av nyttan av egen blodsockermätning 

(Booth et al., 2013; Fritschi et al., 2010). I en studie av Booth et al. (2013) kände patienterna 

sig mer motiverade till att göra förändringar om de mätte blodsockret regelbundet. Fritschi et 

al. (2010) visade på att en frekvent mätning av blodsockret gav en ökad medvetenhet om hur 

olika parametrar såsom medicin, födoämnen och motion påverkade blodsockernivåerna. Detta 

gav också en ökad förståelse från familjemedlemmar, sjukdomen blev mer synlig och 

patienterna hade lättare att ta tag i sin livsstil. Regelbundna blodsockermätningar var som ett 

uppvaknande och patienterna förstod att förändringar var nödvändiga (Fritschi et al., 2010; 

Kneck et al., 2011).  
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Ju mer kunskap och förståelse patienten får om hur just dennes värden påverkas ju större 

förutsättningar har patienten till att göra förändringar och uppnå en ökad hälsa. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll att coacha patienten. Genom att lära patienten att tolka sina 

blodsockervärden kan sjuksköterskan utifrån Orems (2001) egenvårdsteori om 

omvårdnadssystem (Theory of nursing system) stödja patientens egenvårdsförmåga. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det forskningsfrågan som styr val av metod.  

Då det visade sig finnas mycket skrivet inom ämnet valdes en systematisk litteraturstudie för 

att kartlägga och sammanställa aktuell och evidensbaserad forskning inom området. 

Systematisk sökning, kritisk granskning och därefter sammanställning av litteraturen inom ett 

valt ämne ingår i en litteraturstudie. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används inom 

omvårdnadsforskning. Studier med kvalitativ ansats har för avsikt att beskriva, förstå, förklara 

och tolka de data som framkommer. Kvantitativa studier bygger på att verkligheten kan 

studeras objektivt och kan klassificeraras, samband kan ses och förklararas (Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna studie har båda typerna av studier inkluderats för att ej utesluta 

relevanta forskningsartiklar men merparten av studierna har en kvalitativ ansats. Författarna 

till denna studie har haft för avsikt att studera litteratur som skapar mening och förståelse av 

individens subjektiva upplevelse av utförande av egenvård. Utifrån individernas upplevelse 

har sedan hinder och interventioner för egenvård framkommit.  

Urvalskriterierna skall vara tydliga enligt Polit och Beck (2008) och en granskning bör kunna 

upprepas. Ett liknande resultat skall kunna uppnås av annan forskare utifrån samma sökord 

och syfte.   

Artiklar söktes utifrån patientens perspektiv. Endast artiklar på engelska och de skandinaviska 

språken inkluderades i studien. Författarna behärskar de skandinaviska språken men för 

översättning från engelska har olika ordböcker använts vilket kan ha lett till att viss 

information ej framgått eller att förståelsen varit något bristfällig. Övriga språk valdes bort 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Det framkom en del artiklar som motsvarade syftet 

vid sökning i databaserna men vid närmare granskning visade det sig att dessa artiklar 

handlade om prediabetes och dessa exkluderades från studien.  Åldern på deltagarna var 18 år 

och över eftersom DM2 främst drabbar vuxna människor. 

Resultaten baseras på forskning från olika delar av världen. DM2 är ett globalt problem och 

därför anses det vara en styrka i studien att artiklarna är världsomspännande. 
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Det finns ett antal databaser med varierad inriktning. Inom området hälso- och sjukvård är 

kända databaser PubMed, CINAHL och SweMed+ (Willman et al., 2011). För att få ett 

bredare urval har artikelsökning skett i dessa databaser samt även genom manuella sökningar.  

För att kartlägga all relevant litteratur har både MeSH-termer, CINAHL-headings samt 

enskilda sökord använts. Enligt Willman et al. (2011) kan använda sökord ge en omedveten 

begränsning av sökresultatet. 

Det är viktigt att alla sökord som är av betydelse för studiens syfte granskas, vilket författarna 

tagit i beaktande.    

Då denna studies syfte var att belysa upplevelser, hinder och interventioner till egenvård för 

DM2 anses relevanta sökord ha använts. Några artiklar återfanns under flera sökord och har 

därför redovisats inom parentes i tabellerna och har endast inkluderats en gång. 

Alla artiklar är vetenskapligt granskade.  För att få en bättre överblick och för att 

kvalitetsgranskas har artiklarna sorterats in i en matris. Utifrån en modifierad tabell av 

Willman et al. (2011) har 21 artiklar klassificerats. Av dessa bedömdes 19 artiklar hålla hög 

kvalitet och två artiklar uppnådde medel kvalitet.  Anledning till att två artiklar bedömdes 

hålla medel kvalitet var att den ena artikeln endast hade en författare och i den andra artikeln 

var deltagarantalet lågt, endast tre personer. Artiklar med låg kvalitet har exkluderats. En 

fördel i studien är att de flesta artiklarna, 19 stycken, är högst fem år gamla och två artiklar är 

sju år. 

En styrka i arbetet var att båda författarna läst artiklarna, granskat och sammanställt 

innehållet. Detta tror författarna kan ha ökat resultatets pålitlighet. Författarna har tagit i 

beaktande sin egen förförståelse för att den inte skall påverka artikelurvalet och 

resultatbearbetningen. Artiklarna har granskats systematiskt och analyserats utifrån 

innehållsanalys. Texter har analyserats och meningsbärande enheter har identifierats. Olika 

teman har framkommit. Utifrån dessa teman har författarna diskuterat materialet och kommit 

fram till olika rubriker och underrubriker som svarat på studiens syfte och frågeställningar. 

Alla artiklar i studien är dokumenterat godkända av etisk kommitté. Författarna har redovisat 

resultatet utifrån forskningsetiska överväganden utan att något material har undanhållits eller 

medvetet förvrängts.  

I fem av artiklarna har studier gjorts enbart på kvinnor. Detta kan vara en bias med tanke på 

överförbarhet på båda könen. Vidare forskning inom området kan vara att studera om 

männens upplevelse av hinder för att utföra egenvård kan ge andra vinklingar och resultat? 

Sverige har blivit ett multikulturellt samhälle. I resultatet framkom att individens hälsa var 

beroende av subjektiva, kulturella och sociala faktorer. Socialstyrelsens (2015b) utvärdering 
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av diabetesvården visar brist på kulturanpassad patientutbildning i grupp. Detta väcker 

intresse till att forska vidare inom området för att erhålla ny kunskap. Utifrån nya 

kunskapsrön kan evidensbaserad undervisning erbjudas för personer med bakgrund i andra 

kulturer. 

 

Klinisk implikation 

För att en patient som insjuknat i DM2 skall få den bästa vård bör vården ske i ett vårdteam. 

All sjukvårdspersonal bör ha aktuell specifik kunskap om sjukdomen och se sin egen insats 

som en del i ett helhetsperspektiv för patienten. Då varje patient respekteras, ses som en unik 

individ och där individens erfarenheter tas i beaktande ökar känslan av delaktighet och vilja 

till engagemang i egenvården. Patientens motivation och förmåga till engagemang främjar 

välbefinnande och hälsa. Hälsa utgår från individens subjektiva, kulturella och sociala 

situation och är ett dynamiskt tillstånd. Omvårdnadens syfte är att stödja individen till att 

agera i riktning mot de behandlingsmål som satts upp i samråd med patient, eventuella 

anhöriga och sjuksköterska. Följden av att ha insjuknat i DM2 och upplevelsen av allt vad 

som förväntas i egenvårdsinsatser av en individ som insjuknat i en kronisk sjukdom kan 

kännas psykiskt betungande. Egenvård vid DM2 förstärks av en god relation med den 

sjuksköterska som har ett egenvårdsfrämjande förhållningssätt och som kan undervisa, 

bekräfta och inge trygghet när patientens egenvårdskapacitet sviktar. Sjuksköterskan bör 

kunna identifiera egenvårdsbrister som patienten har och utifrån dessa diskutera fram 

adekvata och evidensbaserade egenvårdsinterventioner i samråd med patienten. Om patienten 

inte klarar att utföra dessa egenvårdsåtgärder kan sjuksköterskan träda in och bistå patienten 

med detta. Anhöriga har en central roll i diabetesvården. Det är viktigt att ge stöd till dem men 

även att fånga upp de patienter som inte har några anhöriga då de kan ha extra stort behov av 

insatser och stöd från vården. Då sjuksköterskan tar allt detta i beaktande kan hon vägleda och 

hjälpa patienten till ett sundare och friskare liv där rädsla och oro för komplikationer inte 

behöver förekomma.  

 

Slutsats 

Att leva med diabetes är ett livslångt lärande. Det gäller dock att patienten kan hitta en balans 

mellan sjukdomens krav och ändå bibehålla en god livskvalitet. Hindren för att utföra 

egenvård kan vara många och upplevas som svåra.  Det visar sig dock att engagemang i 

sjukdomen med egenvårdsinatser även kan ge ökad trygghet, självsäkerhet och självständighet 
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för individen. Livsstilsförändringar bl.a. i form av kost, motion och regelbundet medicinintag 

gynnar hälsan. Om patienten får möjlighet att utföra egna blodsockerkontroller samt får hjälp 

att lära sig att tolka resultaten ökar dennes insikt om sjukdomen. Interventioner för att stödja 

patienten i utförande av egenvård syftar till att hjälpa patienten att bekämpa hindren och 

genom livsstilsförändringar kan ökad livskvalitet uppnås.   
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Bilaga 1 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfall

) 

Resultat Kvalit

et 

Typ 

Ahlin, K & 

Billhult, A. 

2011 

Sverige 

Lifestyle 

changes – a 

continuous, 

inner struggle 

for women with 

type 2 diabetes: 

A qualitative 

study 

Syftet var att beskriva 

hur kvinnor hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar 

på grund av en 

kronisk sjukdom med 

hjälp av diabetes som 

modell 

 

Kvalitativ studie 

Intervjustudie 
n=10 

 (0) 
I resultatet 

framkom fem 

teman: tvetydig 

känsla av andras 

engagemang, bli ett 

offer för pressande 

krav, upplever brist 

på kunskap, 

upplever en längtan 

och hitta orsaker att 

inte göra 

förändringar. 

I 

K 

Booth, A.O., 

Lowis, C., 

Dean, M., 

Hunter S.J & 

McKinley, 

M.C 

2013 

Storbritannie

n 

Diet and 

physical activity 

in the self-

management of 

type 2 diabetes: 

barriers and 

facilitators 

identified by 

patients and 

health 

professionals 

Syftet var att förklara 

olika synpunkter från 

personer som nyligen 

fått diabetesdiagnos 

gällande egenvård 

relaterat till kost och 

fysisk aktivitet och att 

jämföra detta med 

vårdpersonalens 

synpunkter 

Kvalitativ studie 

Fokusgrupper 

(patient) 

Semi-strukturerad 

djupintervju 

(vårdpersonal) 

n=16 

n=7 
Hinder delades in i 

sex olika 

kategorier: svårt att 

ändra gamla vanor, 

negativ uppfattning 

om den nya eller 

rekommenderade 

livsstilen, hinder 

relaterade till 

sociala 

omständigheter, 

brist på kunskap 

och förståelse, brist 

på motivation och 

praktiska hinder till 

att göra 

livsstilsförändringa

r.  

I 

K 

Edwall, L.-L., 

Hellström, 

A., Öhrn, I & 

Danielson, E. 

2008 

Sverige 

The lived 

experience of 

the diabetes 

nurse specialist 

regular check-

ups, as narrated 

by patients with 

type 2 diabetes 

Syftet var att belysa 

upplevelsen av 

regelbundna 

hälsokontroller hos 

specialist 

sjuksköterska i 

diabetes för patienter 

med DM2 

Berättande 

intervjuer med 

kvalitativ 

inriktning. I 

analysen användes 

en 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod inspirerad 

av Ricoeur 

n=20 

(0) 
DM2 Patienters 

upplevelse av 

regelbundna 

kontroller visade en 

positiv inverkan på 

patienternas sätt att 

leva med 

sjukdomen genom 

att stödja och 

utveckla sin egen 

förståelse och 

hantering av 

vardagen. Detta 

inflytande tolkades 

som ett samband 

med följande 

innehåll: bli 

bekräftad, bli ledd i 

sjukdomsprocessen

, bli självsäker och 

självständig och bli 

lättad. 

I 

K 

Edwall, L.-L., 

Danielsson, E 

& Öhrn, I. 

2010 

Sverige 

The meaning of 

a consultation 

with the 

diabetes nurse 

specialist 

Syftet var att belysa 

innebörden av ett 

vårdmöte mellan 

patienter och 

sjuksköterskor för att 

få en djupare 

förståelse av 

En kvalitativ 

intervjustudie. I 

analysen användes 

en 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod 

n=20 

(0) 
Resultatet visar att 

även om 

individerna med 

buddhistisk tro 

hade viss kapacitet 

i egen vård så hade 

många dålig 

I 

K 
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patienternas 

upplevelse 
kontroll över sina 

blodsockernivåer 

och behövde hjälp.  

I interventioner 

som syftade till att 

hjälpa personer 

med diabetes att 

klara sig och ges 

möjlighet att 

kontrollera sin 

sjukdom, bör 

vården ta i 
Egan, A.M., 

Mahmood, 

W.A.W., 

Fenton, R., 

Redziniak, 

N., Kyaw 

Tun, T., 

Sreenan, S & 

McDermott, 

J.H. 

2012 

Irland 

Barriers to 

exercise in 

obese patients 

with type 2 

diabetes 

Syftet var att utröna 

träningsvanor hos 

överviktiga irländska 

patienter med DM2 

för att fastställa om 

patienterna håller sig 

till ett 

träningsprogram och 

identifiera ev hinder 

till att träna i grupp. 

Kvantitativ metod 

cross-sectional 

enkät studie 

n=145 Mest vanligt 

rapporterat hinder 

för att utföra 

träning i grupp var 

att träning var 

tråkigt, trötthet, 

tidsbrist och att de 

känner sig 

obekväma med 

fysisk aktivitet. 

Ogifta patienter 

rapporterade oftare 

att de kände en 

genans över sitt 

utseende (23 %) i 

förhållande till 

gifta patienter (2 

%). Detta var även 

ett större hinder för 

kvinnor (12,5 %) i 

förhållande till män 

(0 %). Män 

uppfattade dock 

tidsbrist som ett 

större hinder till att 

träna (38 % män 

vs. 12 % kvinnor) 

I 

P 

Fort, M.P., 

Alvarado-

Molina, N., 

Pena, L., 

Mendoza 

Montano, C., 

Murrillo, S & 

Martinez, H. 

2013 

Guatemala 

Barriers and 

facilitating 

factors for 

disease self-

management: a 

qualitative 

analysis of 

perceptions of 

patients 

receiving care 

for type 2 

diabetes and/or 

hypertension in 

San Jose`, Costa 

Rica and Tuxtla 

Gutiérrez, 

Mexico 

Syftet var att visa hur 

patienter med typ 2 

diabetes och/eller 

hypertoni från Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, 

Mexico och San 

Jose`, Costa Rica 

uppfattar sin roll i att 

hantera sin sjukdom, 

och sammanställa 

underlättande faktorer 

och hinder 

Kvalitativ studie 

Fokusgrupper 
n=70 Patienter befinner 

sig i olika steg i 

förmåga till att göra 

förändringar där 

hinder och 

underlättande 

faktorer presenteras 

för varje steg. 

Hinder för att 

utföra egenvård: att 

inte acceptera 

sjukdomen, brist på 

information om 

symtom, patient 

och personal pratar 

förbi varandra, 

svårighet till 

förändringsarbete 

och sjukvårdens 

åtagande, 

uppfattning att 

nyttig mat är dyr 

eller inte mättande, 

svårt att vidhålla 

behandling eller 

viktminskningsplan

er, ytterligare 

hälso-

I 

K 
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komplikationer och 

att sjukvården blir 

enformig. 

Underlättande 

faktorer för 

egenvård: familjens 

positiva erfarenhet, 

känsla av 

enträgenhet, 

tillgänglig service 

och vägledning 

från vårdpersonal, 

inklusive 

kommunikation 

samt stöd från 

familj och 

samhälle. 
Fritschi, C., 

Quinn, L., 

Penckofer, S 

& Surdyk, 

P.M 

2010 

USA 

Continuous 

glucose 

monitoring 

Syftet var att 

dokumentera 

erfarenheten hos 

kvinnor med typ 2 

diabetes av att 

använda kontinuerlig 

blodsockermätare 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=35 Kvinnorna uttalade 

både positiva och 

negativa aspekter 

av nyttan av att 

kolla sitt 

blodsocker mer 

regelbundet och att 

bära med sig 

mätaren. 

Majoriteten av 

kvinnorna angav att 

de kunde tänka sig 

att ändra sina 

diabetesrelaterade 

egenvårdsvanor, 

särskilt kost och 

motionsvanor, efter 

att ha granskat sina 

blodsockerresultat 

I 

K 

Henderson, 

J., Wilson, 

C., Roberts, 

L., Munt,R & 

Crotty, M. 

2014 

Australia 

Social barriers 

to Type 2 

diabetes self-

management: 

the role of 

capital 

Syftet var att visa på 

effekten av 

strukturella 

ojämlikheter vid 

utförande av egenvård 

vid kronisk sjukdom 

En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer 

n= 28 

(0) 
Resultatet tydde på 

att tillgången till 

ekonomiska 

tillgångar är ett 

betydande hinder 

för typ 2-diabetes 

självförvaltning. 

Många deltagare 

beskrev att de 

saknade 

ekonomiska 

resurser och socialt 

stödnätverk som 

främjar hälsa 

I 

K 

Howard, L.M 

& Hagen, B.F 

2012 

Kanada 

Experiences of 

persons with 

type II diabetes 

receiving health 

coaching: an 

exploratory 

qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheten hos 

patienter med typ 2 

diabetes som deltar i 

en hälsocoachande 

intervention för 

egenvårdsbehandling 

av sin sjukdom 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

undersökande 

design 

n=3 Tre teman 

framkom som 

beskrev deltagarnas 

upplevelse av 

hälsocoaching av 

diabetes: * 

drivkraften, 

beskriver hur 

hälsocoacher 

hjälper klienten att 

hitta en stark 

motivation för 

förändringar. * jag 

är inget barn, 

beskriver hur 

människor vill bli 

behandlade av 

II 

K 
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hälsocoachen. * 

möta den inre 

coachen, beskriver 

hur hälsocoachen 

hjälper klienten 

hitta sin inre 

klokhet 
Karimi 

Moonaghi, 

H., Namdar 

Areshtanab, 

H., Jouybari, 

L., Arshadi 

Bostanabad, 

M & 

McDonald, 

H. 

Iran 

2013 

Facilitators and 

barriers of 

adaption to 

diabetes: 

experiences of 

Iranian patients 

Syftet var att förklara 

erfarenheten av 

möjligheter och 

hinder för iranska 

patienter att anpassa 

sig till diabetes typ 2 

sjukdomen 

Kvalitativ ansats, 

innehållsanalys. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

n=15 Tre teman 

framkom med olika 

underrubriker: 

*Individuellt 

sammanhang 

innefattande 

övertygelse, 

personlig bakgrund 

och tidigare 

erfarenhet. 

* Support 

innefattande familj, 

samhälle och 

hjälporganisationer.  

* Egenjämförelse 

innefattande 

jämförelse med 

andra disbetessjuka 

och jämförelse med 

andra sjukdomar. 

I 

K 

Kneck, Å., 

Klang, B & 

Fagerberg, I. 

2011 

Sverige 

Learning to live 

with 

illness:experien

ces of persons 

with recent 

diagnoses of 

diabetes 

mellitus 

Syftet var att få en 

förståelse hur en 

person som insjuknat 

i diabetes kan lära sig 

att leva med 

sjukdomen och vilka 

erfarenheter individen 

har de två första 

månaderna efter 

diagnosen 

En kvalitativ 

deskriptiv design 

användes och 

intervjuer 

genomfördes. 

n=13 

(0) 
I resultatet 

framkom fyra 

teman: ”tas över av 

en ny verklighet”, 

”kroppen spelar en 

roll i livet”, ”olika 

sätt att lära” och 

”hälso- och 

sjukvården som en 

nödvändig 

partner”. 

I 

K 

Kneck, Å., 

Klang, B & 

Fagerberg, I. 

2012 

Sverige 

Learning to live 

with diabetes – 

integrating an 

illness or 

objectifying a 

disease 

Syftet var att 

rapportera från en 

studie av att belysa 

innebörden av “att 

lära sig att leva med 

diabetes” tre år efter 

diagnosen. 

En kvalitativ 

studie 
n=13 

 

Resultatet visar hur 

en person upplever 

den fysiska 

kroppen vilket 

befanns vara 

avgörande för 

inlärningsprocessen

. Om individen 

förstår kroppen 

med sina signaler 

kan den vara ett 

verktyg för att 

uppleva och förstå 

världen och sig 

själv. Då individen 

kände sig osäker på 

sina egna behov 

och inte kunde lita 

på eller tolka 

kroppens signaler 

blev deltagarna 

beroende av andra 

som kunde fatta 

beslut åt dem. 

I 

K 

Lindh, A., 

Lagging, E., 

Jörgensen, L 

& Lohm, L. 

2011 

Mer av dialog, 

delaktighet och 

ansvar önskas 

inom 

diabetesvården 

Syftet var att få 

kunskap om hur 

diabetespatienter i 

Stockholm upplever 

diabetesvårdens 

En kvantitativ 

metod med enkäter 

användes. 

n= 2000 

(691) 
49% ansåg att de 

själva hade det 

största ansvaret för 

sin 

diabetesbehandling. 
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Sverige 

 
kvalitet och sin egen 

hälsorelaterade 

livskvalitet 

89% ansåg att de 

kan påverka 

blodsockret på ett 

positivt sätt. 78% 

hade tillräckligt 

med kunskap och 

88% kände sig 

motiverade att 

sköta sin diabetes. 

71% tyckte att det 

var lätt att äta rätt 

och 63% tyckte att 

de var bra på att 

experimentera med 

mat, motion 

och/eller medicin 

för att förbättra 

blodsockervärdet. 

77% upplevde att 

de hade förmågan 

att sköta sin 

diabetes dag till 

dag.. 80% upplevde 

att de fick 

personalens stöd 

och upplevde att 

personalen var 

engagerade i deras 

välbefinnande och 

brydde sig om hur 

de mådde. 75% 

upplevde att 

personalen gav 

utrymme för 
Lundberg, P. 

C & Thrakul, 

S. 

2011 

Sverige 

Diabetes type 2 

self-

management 

among Thai 

muslim women 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva egenvård för 

Thailändska 

muslimska kvinnor 

med diabetes typ 2 

En exploarativ 

kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjer 

n=29 

(0) 
Fyra teman av 

egenvård framkom 

från intervjuerna. 

1)vardagen i 

praktiken 

2) inverkan av 

sjukdom 3) det 

dagliga livet som 

förut 4) Familjens 

stöd 

I 

K 

Lundberg, P 

& Thrakul, S. 

2012 

Thailand 

Type 2 diabetes: 

how do Thai 

Buddhist people 

with diabetes 

practice self-

management 

Syftet var att 

undersöka hur 

thailändska 

buddhistiska personer 

med typ 2 diabetes 

praktiserar egenvård 

En beskrivande 

kvalitativ studie 
n=30 Resultatet visar att 

även om 

individerna med 

buddhistisk tro 

hade viss kapacitet 

i egen vård så hade 

många dålig 

kontroll över sina 

blodsockernivåer 

och behövde hjälp.  

I interventioner 

som syftade till att 

hjälpa personer 

med diabetes att 

klara sig och ges 

möjlighet att 

kontrollera sin 

sjukdom, bör 

vården ta i 

beaktande: 

kulturella och 

religiösa 

traditioner, familj, 

I 

K 
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ekonomi och den 

sociala miljön. 
McGuire, 

A.M., 

Anderson, 

D.J  & 

Fulbrook, P. 

Australien 

2013 

Perceived 

barriers to 

healthy lifestyle 

activities in 

midlife and 

older Australian 

women with 

type 2 diabetes 

Huvudsyftet var att 

förklara nivån och 

typen av upplevda 

hinder till 

livsstilsförebyggande 

åtgärder. Det andra 

syftet var att förklara 

förhållandet mellan 

upplevda hinder och 

rökvanor, intag av 

frukt och grönsaker, 

fysisk aktivitet och 

BMI 

Kvantitativ studie, 

enkätfrågor 
n=41 Kvinnorna i studien 

hade genomsnittligt 

antal poäng 

gällande hinder 

vilket var 

jämförbart med det 

som rapporterats i 

litteraturen för 

kvinnor med 

fysiskt handikapp 

och sjukdom. De 

främsta hindren för 

den här gruppen av 

kvinnor var: * brist 

på intresse * oro 

över säkerhet * för 

trött * brist på 

pengar * känsla av 

att det de gör inte 

hjälper. Det fanns 

inget samband 

mellan antal poäng 

gällande hinder och 

BMI, fysisk 

aktivitet, intag av 

frukt och grönt 

eller socio-

demografiska 

variablar. 

I 

P 

Moser, A., 

van der 

Bruggen, H., 

Widdershove

n, G & 

Spreeuwenbe

rg, C 

2008 

Holland 

Self-

management of 

type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

investigation 

from the 

perspective of 

participants in a 

nurse-led, 

shared-care 

program in the 

Netherlands 

Syftet var att 

rapportera ett 

empiriskt grundat 

begreppsförtydligand

e av egenvård i 

sammanhanget av 

självständighet hos 

personer med diabetes 

typ 2 

Kvalitativ 

deskriptiv och 

explorativ design 

med ett induktivt 

tillvägagångssätt. 

Djupintervjuer 

n=15 Personer med typ 2 

diabetes använde 

tre olika 

egenvårdsprocesser 

* daglig egenvård: 

vidhäftning, 

anpassning och 

agera rutinmässigt. 

* egenvård ur kurs: 

bli medveten, 

resonera, besluta, 

agera och 

utvärdera. * 

förebyggande 

egenvård: 

erfarenhet, lärande, 

vara försiktig och 

sätta i praktik. 

Dessa processer var 

sammanvävda och 

återkommande 

I 

K 

Park, H & 

Wenzel, J.A. 

2013 

Syd Korea 

Experience of 

social role strain 

in Korea 

women with 

type 2 diabetes 

Syftet var att utöka 

förståelsen av 

upplevelsen av social 

roll i samband med 

diabetesvården bland 

medelålders gifta 

koreanska kvinnor 

med DM2 

En deskriptiv 

kvalitativ studie 

med djupintervjuer 

n=10 Kvinnorna 

rapporterade 

”förbittring över 

sin tidigare roll” 

Den psykosociala 

belastning hade 

ökat genom att 

kvinnorna ”offrade 

sig själv till förmån 

för andra”, vilket 

komplicerade både 

deras personliga liv 

och deras förmåga 

att ta hand om sin 

fysiska hälsa. 

I 

K 
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Kvinnorna hade 

skuldkänslor 

relaterade till deras 

diabetes ”min 

diabetes ställer mig 

i skuld”. 
Rosenbek 

Minet, L.K., 

Lonviq, E-

M., 

Henriksen, J 

E & Wagner, 

L 

2011 

Danmark 

The experience 

of living with 

diabetes 

following a self-

management 

program based 

on motivational 

interviewing 

Syftet var att förklara 

och beskriva 

erfarenheten av 

diabetes i ett 

egenvårdsprogram på 

ett år baserat på 

motiverande samtal. 

Med fokus på 

egenvårdsaktiviteter 

och patientens 

förväntningar och 

erfarenhet av 

behandling 

En kvalitativ 

studie med 

fokusgruppsintervj

uer analyserade 

utifrån en 

fenomenologisk 

metod 

n=22 Tre teman 

framkom gällande 

egenvård vid 

diabetes: * bli en 

själv reglerande 

utövare * hantera 

reglerna för 

egenvård. * skapa 

ett stödjande socialt 

nätverk. Resultatet 

visar att patienter 

med diabetes har 

särskilda behöv av 

stöd i det dagliga 

ansvaret av att 

hantera kost, 

träning, mediciner 

och 

blodsockermätning 

I 

K 

Thompson, 

M. 

2014 

USA 

Occupations, 

habits, and 

routines: 

perspectives 

from persons 

with diabetes 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva hur personer 

med diabetes 

uppfattar sin sjukdom 

och hur de kan sköta 

sin sjukdom 

Kvalitativ metod 

med en  

cross-case analys 

n=8 I resultatet 

framkom teman 

”Förändring över 

tiden”, ”Vad ska vi 

äta”, Vanor och 

rutiner” och 

”Familj: 

Sjukdomens 

effekter” 

II 

 K 

Thors 

Adolfsson, 

E., Starrin, 

B., Smide, B 

& Wikblad, 

K 

2008 

Sverige 

Type 2 diabetic 

patients 

experiences of 

two different 

educational 

approaches – a 

qualitative 

study 

Syftet var att förklara 

patienters upplevelse 

av att delta i ett 

empowerment 

grupputbildningsprog

ram eller få 

individuell rådgivning 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer 

n=28 Tre teman 

framkom vid 

intervjuerna: 

relationer, lärande 

och 

sjukdomskontroll. 

Relationen i den 

individuella 

rådgivningen var 

vertikal, 

envägskommunikat

ion med 

vårdgivaren som 

överordnad och 

patienten som 

underordnad. 

Relationen i 

empowermentgrup

pen var horisontell, 

gav förtroende och 

var ömsesidig. De 

som fick 

individuell 

rådgivning talade 

om lärande via 

compliance, 

vårdgivaren gav 

råd som de 

förväntade sig att 

patienten skulle 

följa. I gruppen 

talade patienterna 

mer om delaktigt 

I 

K 
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lärande där 

patienter delade 

sina kunskaper och 

erfarenheter. I 

gruppen insåg 

patienterna att 

sjukdomen var 

allvarlig men gick 

att påverka vilket 

bidrog till deras 

upplevelse av 

självkontroll. Vid 

individuell 

behandling fick 

patienterna svårare 

att ta ansvar och 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga 

studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Randomiserad kontrollerad 

studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv 

studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Bilaga II 

 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier  

   med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani              

(2011). 

  
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  

få patienter/deltagare 

och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt 

beskriven, brister i 

genomförande och 

tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt 

beskriven, brister i 

genomförande och 

tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en 

analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt 

beskriven, brister i 

genomförande och 

tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen 

en undersökning där avsikten är 

att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också 

vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga 

kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 
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