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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 ökar globalt och är en stor patientgrupp för vården att 

möta. För att minska risken för komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar 

anses optimering av patientens egenvård vara av stor vikt. Patienter känner en oro 

över sin sjukdom och vet inte hur de ska hantera de livsförändringar som 

sjukdomen kräver. Att självständigt kunna hantera diabetes typ 2 är för patienten 

en förutsättning för att känna livskvalité. Rekommendationerna från 

socialstyrelsen är att hålla egenvårdsutbildning i grupp. Patienters upplevelse av 

den egenvårdsutbildning som erbjuds är av vikt att undersöka eftersom de utgör 

nyckeln i strävandet och utformningen av en god diabetesvård. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever 

egenvårdsutbildning i grupp i primärvården. 

Metod: Litteraturöversikt med tretton artiklar. 

Resultat: De olika studierna som redovisades i resultatet har gett en klarare bild av 

hur deltagarna upplevde egenvårdsutbildning i grupp. De flesta upplevde 

egenvårdsutbildning i grupp som positiv. Deltagarna kunde ställa frågor och dela 

med sig av tips och råd till varandra. Mötena gav dem chansen att uttrycka sina 

frågor mer öppet och motiverade till att utföra de livsstilsförändringar de behövde 

göra. Miljön upplevdes inte lika sträng som under de individuella mötena. 

Konklusion: De flesta deltagarna upplevde möjligheten att ställa frågor fritt och 

dela med sig av sina erfarenheter som positiv. Detta är en bidragande faktor till att 

deltagarna fortsatte att delta i grupperna och på så sätt genomföra de olika 

livsstilsförändringarna som de behövde göra för en bättre hälsa och livskvalité. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, grupputbildning, patientupplevelse



 

 

Abstract 
 
Background: Diabetes type 2 has increased globally which has become a huge 

patient-group for the healthcare system to face. To minimize the risk of 

complications such as cardiovascular complication it is therefore of great 

importance to optimize the self-management care for patient with diabetes type 

2.  Some patient feel level of uneasiness when it comes to their disease and the 

lifestyle changes that their disease require them to do. To be able to individually 

manage their diagnosis is the key for quality of life. The recommendations from 

Socialstyrelsen is to have self-management care education in groups. Patients 

experience of self-care management groups are therefore of great importance for the 

requisite and formation of better diabetes care. 

Aim: The aim of this study was to examine patient with diabetes type 2 experiences 

of self-care management education in groups. 

Method: Literature review consisting of 13 articles. 

Results: The different studies in this review has given a clearer picture of how the 

participants experienced the self-care management education in groups. The 

majority of the participants experienced the self-care management groups as a 

positive, where they could ask questions and share ideas and experiences with other 

participants. The meetings in group gave them the chance to express questions more 

freely. This was experienced by the participants as a positive experience. The 

meeting in groups motivated them to change their lifestyles changes that were 

required for a better health and quality of life. The environment of the group-

meetings were not as stern as the individual meetings could be. 

Conclusion: Most of the participants experienced the possibility of raising 

questions freely and sharing experiences as something positive. This were a 

contributing factor that motivated them to continue participate in the group-

meetings to follow through with the lifestyle changes for a better health and quality 

of life. 

 

Keywords: Diabetes type 2, group education, patients’ experiences. 
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Bakgrund 

Diabetes 

Diabetes är en sjukdom som under de senaste decennierna har ökat globalt. År 1980 

var det 108 miljoner människor som levde med sjukdomen jämfört med 422 

miljoner människor år 2014 vilket visar en tydlig ökning av sjukdomens förekomst 

(World Health Organisation [WHO], 2016). Ökningen av sjukdomen anses bero på 

livsstilsfaktorer, hur vi människor lever (WHO, 2016). Diabetes typ 2 är den 

vanligaste formen av diabetes. Diabetes typ 2 behandlas i tidiga stadier sällan med 

insulin. Sjukdomen beror inte på insulinbrist utan istället på att kroppen inte kan 

hantera insulinet som bukspottskörteln producerar vilket orsakar de höga 

blodsockernivåerna. Diabetes typ 2 är vanligt förekommande hos vuxna men börjar 

blir allt vanligare bland ungdomar på grund av livsstilsfaktorer (WHO, 

2016).  Personer med diabetes typ 1 och typ 2 som är diagnostiserade och erhåller 

vård i någon form är registrerade i vad som kallas det Nationella diabetesregistret 

(Nationella diabetesregistret [NDR], 2014). Nationella diabetesregistret (NDR) 

hämtar in uppgifter om behandlingar och blodsockervärden för att på så sätt 

kartlägga hur diabetesvården ser ut samt hur den kan förbättras. Trots att den här 

informationen samlas in om värden och behandlingar för att göra diabetesvården 

bättre så finns det många människor i Sverige som går med en odiagnostiserad 

diabetes typ 2 (NDR, 2014). Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetessjukdomen i 

Sverige, enligt NDR (2014) fanns det år 2014, 368 577 personer med sjukdomen 

registrerade i registret. Av dessa vårdas ca 316 763 personer inom primärvården. 

Förekomsten av sjukdomen ökar med stigande ålder, ca 10-20% av Sveriges 

befolkning över åldern 65 får sjukdomen. (NDR, 2014). Diabetes är en kostsam 

sjukdom för den sjuka, såväl för sjukvården och samhället i det hela stora. 

Kostnaden för diabetes typ 1 och typ 2 är ca 21 000kr per person och år (Seuring, 

Archangelidi & Shurcke, 2015).   

Leva med diabetes 

Att leva med diagnosen diabetes typ 2 kan ge blandade känslor. I en studie av Low, 

Tong och Low (2014) framkom det att patienter med diabetes typ 2 upplevde att det 

var svårt att göra de livsstilsförändringar som behövdes för att förbättra deras 

hälsotillstånd. Patienterna kände att sjukvården hade krav på dem som var svåra att 
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leva upp till. När diagnosen inskränker på personens sätt att leva så påverkas 

personens livskvalitet. Det sociala livet påverkas genom att diabetesdiagnosen kan 

göra att den drabbade avstår från sociala evenemang för att inte vara till besvär. Att 

behöva tacka nej till det som erbjuds när man är på middagar gör att en strid inom 

personen uppstår där man väljer mellan att behöva känna sig otacksam eller att 

behöva göra avkall på sin hälsa. Studien visade även på att studiedeltagarna kunde 

känna att diagnosen fört något positivt med sig, att den motiverat dem till en sundare 

livsstil. Vidare framkom att patienter med diabetes typ 2 har en önskan att kunna ta 

hand om sig själv och att känna sig oberoende var viktigt för att känna livskvalité 

(Low, Tong & Low, 2014). 

Diabetespatienter upplever ofta en rädsla av att bli dömda av vården för att de anses 

ha ogynnsamma vanor (Ritholz, Beverly, Brooks, Abrahamson & Weinger, 2014). 

Då blodsockervärdena inte ligger som önskat känner patienten skam inför doktorn 

eftersom det kan visa på att inte behandlings rekommendationerna har följts (Low, 

Tong & Low, 2014). Många patienter känner att de inte har tillräckligt med 

information om hur deras levnadsvanor påverkar deras sjukdom och känner sig 

därför osäkra och oroliga att de inte lever på det sätt som de borde (Adolfsson, 

Smide, Gregeby, Fernström & Wikblad, 2007). Planering och framförhållning krävs 

av den som har diabetes. Något som tidigare varit en självklarhet blir till utmaningar. 

Saker som att resa, gå på konferens eller att klara en vanlig magsjuka blir stora 

hinder att ta sig igenom (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer är faktorer i människans liv som ökar risken för att hälsan påverkas 

negativt. Orsaken till diabetes typ 2 är genetisk i kombination med riskfaktorer som 

övervikt och fetma, stillasittande livsstil, ohälsosam kosthållning, stigande ålder och 

rökning (WHO, 2016). Diabetes typ 2 kan leda till många olika komplikationer som 

hjärt- och kärl skador, nervskador, skador på ögon och njurar. För att minimera 

risken för de här komplikationerna ska blodtryck, blodglukosvärden och 

kolesterolhalten i blodet hållas under kontroll samtidigt som riskfaktorerna ses över. 

Att se över kosten och öka aktivitetsnivån är viktiga delar för att hålla blodtryck, 

blodglukos och kolesterolhalterna på en lagom nivå. Uppmuntran till rökstopp är en 
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viktig del i behandlingen då rökning är en stor påfrestning för kroppens blodkärl. ( 

WHO, 2016; Socialstyrelsen, 2015). Om riskfaktorerna motarbetas så skulle 80 % 

av följdsjukdomar till diabetes typ 2 förhindras (WHO, 2016). 

Sjuksköterskans roll 

Ett diabetesteam består av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, dietist, fotterapeut 

och kurator som tillsammans med patienten ska sätta upp mål för den behandling 

som är aktuell (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Bartol (2012) är det sjuksköterskan 

som fungerar som en länk mellan diabetesteamet och patienten. I värdegrund för 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) framkommer det att omvårdnad 

ska ges till patienter och dess anhöriga på ett sätt som gör att de känner sig trygga, 

respekterade och delaktiga i sin vård. Omvårdnadens syfte ska vara att främja 

patientens hälsa och förebygga ohälsa, lindra lidande och arbeta för att patienten ska 

få ett värdigt slut på livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att möta 

patienten och få patientens perspektiv på sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskan 

ställer öppna frågor inledningsvis om vilket behov patienten har för att hantera sin 

diabetes (Bartol, 2012). Att ställa öppna frågor och låta patienten ta plats är en del i 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan inte bara ska 

se sjukdomsbilden utan även se personen bakom sjukdomen. De värderingar och 

önskningar patienten har ska vara lika mycket värd som de behov sjuksköterskan 

anser att patienten har. Sjuksköterskan ska ge patienten de redskap den behöver för 

att patienten själv ska kunna fatta ett beslut om sin hälsa för att sedan respektera 

patientens val. För att arbeta med patienten i fokus krävs det att sjuksköterskan har 

insikt i patientens behov, synsätt, intressen, vanor och prioriteringar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

Egenvårdsutbildning      

Egenvård är ett begrepp som enligt Orem (2001) står för hur en människa utför 

handlingar och tar initiativ till att upprätthålla grundläggande behov. Orem 

presenterar tre delteorier som har med egenvård att göra. I Teorin om egenvård 

beskrivs att egenvård är ett inlärt beteende. Personlighet och vanor spelar en roll i 

hur en person sköter sin egenvård. I teorin om egenvårdsbrist beskrivs hur egenvård 

kan utvecklas och om att den här utvecklingen kan komma att påverkas av olika 
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faktorer. Om obalans finns mellan behovet av egenvård och personens kapacitet att 

utföra den så finns ett omvårdnadsbehov. Teorin om omvårdnadssystem innefattar 

hur sjuksköterskan planerar omvårdnad utefter de egenvårdsbrister som en person 

har. Målet med omvårdnaden är att kompensera de brister som finns i egenvården 

(Orem, 2001). Många patienter upplever att det är svårt att på egen hand ta hand om 

sig själv och ändra sin livsstil. Det är därför sjuksköterskan spelar en central roll i 

att stödja dessa patienter till de förändringar de måste göra för att förbättra sin hälsa 

(Svedbo Engström et al, 2016). 

Sjuksköterskan ska fokusera på att arbeta förebyggande för att motverka 

komplikationer hos patienter med diabetes typ 2. Det här kan göras genom att 

instruera och uppmuntra patienter till bättre egenvård. Egenvård innebär att 

sjuksköterskan finns där som stöd men att patienten tar det största ansvaret för sin 

situation, som att bibehålla sina funktioner samt att förebygga sjukdomar och 

komplikationer som till exempel svårläkta sår (Cavanagh, 1991). Boyle et al, (2015) 

beskriver i sin studie vikten av information till patienter som insjuknar i diabetes typ 

2, hur de måste ändra på sin livsstilsituation. De nationella riktlinjerna för 

diabetesvård rekommenderar att hälso-och sjukvården ska erbjuda utbildningar i 

grupp och att hänsyn till kulturella variationer ska beaktas. Utbildaren i gruppen ska 

ha goda kunskaper om ämnet diabetes samt pedagogisk kunskap (Socialstyrelsen, 

2015). 

I en svensk studie av Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström och Wikblad 

(2007)  framkommer det att patienter med diabetes typ 2 fick en ökad följsamhet till 

att utföra den egenvård som vården rekommenderade om patienten hade deltagit i 

grupputbildning. De menar vidare att grupputbildningar kan vara av ett ekonomiskt 

intresse för sjukvården (Adolfsson et al., 2007). 

 

Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en växande sjukdom vilket innebär att det är en stor och kostsam 

patientgrupp för sjukvården att vårda. För att minska trycket på sjukvården är 

rekommendationerna från Socialstyrelsen att ge egenvårdsutbildning i form av 

grupputbildning. Att undervisa i grupp innebär att det blir en utmaning för 
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sjukvårdspersonal att se varje patient som en unik individ för att kunna ge ett 

individanpassat patientstöd. Det krävs att sjuksköterskan har kännedom om hur 

patienterna upplever sin sjukdom och på bästa möjliga sätt tackla de hälsoproblem 

och risker som patienter med diabetes typ 2 möter. Patienter känner en oro över sin 

diagnos och vet inte hur de ska hantera de livsförändringar som sjukdomen kräver. 

Att självständigt kunna hantera sjukdomen är för patienten en förutsättning för att 

känna livskvalité. Patienters upplevelse av att delta i egenvårdsutbildning i grupp är 

av intresse att undersöka för att se om det ger patienterna de resurser de behöver för 

att sköta sin egenvård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplevde 

egenvårdsutbildning i grupp i primärvården. 

Definition centrala begrepp 

Grupputbildning innebär att patienten blir inbjuden till att delta i utbildning 

tillsammans med andra patienter. Utbildningen leds av någon i vårdprofessionen och 

har en viss struktur och mål. Patienterna förväntas vara aktiva i diskussioner (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

Begreppet upplevelse definieras som en händelse som en person har upplevt och den 

känslan som händelsen för med sig i (Svenska akademins ordbok, 2011). Det var 

dessa känslor som var för avsikt att undersökas i litteraturstudien. 

Metod 

Design 

Den här studien är utformad som en litteraturöversikt. Syftet med en 

litteraturöversikt är att kritiskt granska de studier som inkluderas i översikten för att 

fånga kunskapsläget inom ett specifikt område inom ämnet omvårdnad (Friberg, 

2012). 
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Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier för studien var studier som publicerats mellan åren 2006–2016. 

Avgränsning gjordes eftersom att forskning hela tiden utvecklas och blir snabbt 

inaktuell då forskningspublikationer är en färskvara (Friberg, 2012). Deltagare i 

studierna var studiedeltagare med diabetes typ 2. Artiklar om endast diabetes typ 1 

exkluderas bort då studien fokuserar på diabetes typ 2, det här för att avgränsa 

arbetet. Litteratursökningarna som gjordes utgick från databaserna PubMed, Web 

of science, Cinahl och Psycinfo. De booleska sökord som användes var AND och 

OR. Detta gjorde att sökningarna förfinades och gav artiklar som svarade på syftet 

(Östlundh, 2012). I databaserna Cinahl och Psycinfo begränsades sökningen med 

peer reviewed, denna möjlighet fanns inte i de andra databaserna. Sökningarna 

som gav resultat redovisas i bilaga 1. De inkluderade artiklarna kan ha förekommit 

som träffar på flera sökningar men redovisas i tabellen endast från den första 

sökningen den förekom. Artiklarna presenteras i en matris med författarnamn, år 

för publicering, syfte/frågeställning, metod/forskningsdesign, undersökningsgrupp 

och eventuellt bortfall, studiens resultat och metodologiska kvalitet (Bilaga 2). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

En kvalitetsanalys gjordes på alla artiklar som tas upp i resultatet, det här med hjälp 

av Högskolan Dalarnas modifierade version på granskningsmallar från Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 3 och 

4. Kvaliteten på en artikel hamnar i en av kategorierna: Hög (>80%), Medel (60-

79%) eller låg (< 60 %). Artiklar av låg kvalité exkluderades. 

 

Tillvägagångssätt 

Alla databaser är uppbyggda på olika sätt och har olika indexeringssätt (Forsberg & 

Wengström, 2015). För att effektivisera sökningarna togs hjälp av Högskolan 

Dalarnas bibliotekarie med en fysisk träff på högskolan för genomgång i sökteknik. 

Vid varje arbetstillfälle stämdes träff online på connect för att samtala om arbetet 

och fördela arbetet mellan varandra. Sökningarna gjordes enskilt men en uppdelning 

av databaserna gjordes. Artiklarna fördelades och granskades enskilt. Vid 

tveksamheter i granskningsprocessen lästes artikeln igenom kollegialt för att få en 
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trovärdig granskning. Litteraturöversikten har löpande referenser enligt APA. 

Engelskt lexikon har använts om tveksamheter kring artiklarnas betydelse funnits.   

 

Analys och tolkning av data 

För att få en uppfattning om vad de inkluderade artiklarna handlade om lästes 

artiklarna först var för sig och sedan diskuterades artiklarna tillsammans för att få 

en djupare förståelse. På varje artikel skrevs de upplevelser och begrepp som 

framkom ur artikeln på en postitlapp. Detta för att få en översyn av artiklarna. 

Artiklarna jämfördes med varandra för att hitta likheter och olikheter för att sedan 

hitta kategorier att bygga resultatet på i enlighet med Fribergs (2012) metod för 

litteraturöversikt. 

 

Etiska överväganden 

Studier som inkluderats i litteraturöversikten ska ha godkänts av en etisk kommitté. 

En studie som har fått godkännande ska enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ha 

studiedeltagare som gett ett informerat samtycke samt att deras identitet ska vara 

skyddad. Studiedeltagranas hälsa och rättigheter ska respekteras 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Allt resultat som framkommit i de artiklar som 

studerats har redovisats och inget material har medvetet förvrängts eller plagierats. 

Detta är enligt Forsberg och Wengström (2015) att arbeta efter god vetenskaplig 

sed. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 13 artiklar publicerade mellan 2006–2016. Tolv av artiklarna 

har kvalitativ design och en artikel har mixdesign. Studierna har utförts i USA, 

Frankrike, Kanada, Norge, Sverige, Brasilien, Storbritannien och Australien. 

Sammanställningen av artiklarnas resultat resulterade i fyra teman. Upplevelsen av 

att medverka i grupputbildning, upplevelsen av att ta del av andra deltagares 

erfarenheter, kunskap från sjuksköterskan och motivation. 
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Upplevelsen av att medverka i grupputbildning 

Positiva upplevelser av att medverka i egenvårdsutbildning i grupp framkom i ett 

flertal studier (Johnston, Irving, Mill, Rowan, & Liddy, 2012; Zhong, Wang, Fisher 

& Tanasugaren, 2015; Johansson, Almerud Östberg, Leksell & Berglund, 2016). 

Johnston et al. (2012) menar att deltagare uttryckte att de redan efter första träffen 

kommit till insikt att de inte var ensamma med sviktande hälsa och den insikten 

gjorde att det kändes lättare att hantera känslor som skam, frustration och depression 

(Johnston et al., 2012). Även i Johansson et al. (2016) framkom det att deltagarnas 

känslor för sjukdomen hade förändrats efter gruppträffarna. De som nyligen hade 

diagnostiserats med diabetes typ 2 upplevde att gruppträffarna gav dem ett 

uppvaknande. Gruppträffarna fick dem att känna mindre rädsla och oro för 

sjukdomen efter att ha deltagit i grupputbildningen (Johansson et al., 2016). 

 

Att medverka i grupputbildning upplevdes av deltagarna som ett smidigt sätt att 

komma i kontakt med vården, att slippa boka tid och vänta i väntrummen på sin tur 

(Melo & Campos, 2014). Liknande upplevelser beskrivs i artiklarna av Smith, 

McNaughton och Meyer (2015)  och Johnston et al. (2012) där deltagare beskrev 

hur de under flera veckors tid har försökt att få en tid till att träffa en sjuksköterska 

utan resultat.  Gruppträffarna gav svar på deltagarnas frågor istället för de 

individuella mötena (Smith et al., 2015; Johnston et al., 2012). I Nagelkerk, Reik 

och Meengs (2006) studie framkom det att deltagarna upplevde att tiden för 

grupputbildningarna kunde vara obekväma och inte passade alla deltagare. Detta var 

något som även lyfts fram av Thompson, Meeuwisse och Drummonds (2014) där 

deltagarna önskade att gruppträffarna även skulle erbjudas på kvällar och helger. 

 

En studie Carbone, Rosal, Torres, Goinsoch Bermudez, (2007) visar att familjen till 

patienter med diabetes typ 2 spelar en stor roll när det kommer till att bidra till en 

bättre hälsa för sina anhöriga. Familjen är patienternas centrala källa för stöd, både 

på ett positivt plan men att de också kan utgöra en negativ påverkan på patienternas 

liv. På grund av de inte förstår att de som har diabetes typ 2 måste ändra sina 

levnadsvanor. Att ändra sina levnadsvanor kan röra sig om bättre kost för att undvika 

komplikationer som övervikt samt att fysisk aktivitet är viktigt för att hålla vikt 

under kontroll (Carbone et al., 2007). Möjligheten att kunna ta med sig en vän eller 
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en familjemedlem för socialt stöd under egenvårdutbildningen i grupp för att de 

också ska få information om hur patienter med diabetes typ 2 bör leva och ändra sin 

livsstil upplevdes positivt (Smith et al., 2015; Nagelkerk et al., 2006). Variationen i 

gruppen gällande ålder, kön och erfarenhet upplevdes berikande för deltagarna och 

endast en deltagare i Ljung, Olsson, Rask & Lindahl (2012) studie hade önskan om 

en mer homogen grupp. Däremot så kunde det uppstå en osäkerhet i gruppen om det 

tillkom ny deltagare under utbildningens gång och diskussionerna blev sparsam tills 

gruppen kände sig mer bekväm igen (Oliveira, Munari, Bachion, Santos & Santos, 

2009). Ett flertal deltagare önskade att det var individuella träffar med sjuksköterska 

eller läkare som tillägg till gruppundervisningen och en deltagare ansåg att 

utbildningen i grupp var ett slösande på resurser då hen ansåg att det var endast 

individuell behandling som gav effekt (Ljung et al., 2013). 

 

Upplevelsen av att ta del av andra deltagares erfarenheter 

Enligt Smith et al. (2015) finns det många fördelar med grupputbildningar inom 

egenvård av diabetes typ 2. En av de fördelarna är att deltagarna får chansen att prata 

med andra som lider av samma sjukdom (Smith et al., 2015). Många deltagare 

upplever att det är svårt att ta till sig information av sin läkare, då de ofta upplevde 

att de fick svar på sina värden men inte varför de ser ut som de gör och vad de kan 

göra för att förbättra dem. Deltagarna upplevde att grupputbildningarna har en 

positiv påverkan på deras liv då de fick möjlighet att samtala och diskutera 

egenvårdsåtgärder med andra deltagare med diabetes typ 2 (Smith et al., 2015; 

Ockelford et al., 2008). I Johansson et al. (2016) artikel framkommer det att 

deltagarna upplevde att sjuksköterskans information förstärktes och blev tydligare 

när de fick höra erfarenheter från andra deltagare (Johansson et al., 2016). Det 

upplevdes för några mer trovärdigt att ta tips från någon som själv har diabetes och 

vet hur de gjort för att skapa en fungerande egenvård än att få det från sjuksköterskan 

(Oliveira et al., 2009; Thompson et al., 2014). I artikeln av Ockelford et al. (2008) 

har det framkommit att deltagaren uppskattar möjligheten att diskutera med andra 

deltagare med samma sjukdom. De uppskattade även möjligheten att ställa frågor 

och kände sig friare att ställa frågor då även andra deltagare gjorde det (Ockelford 

et al., 2008). Det upplevdes lättare att ta till sig kunskapen genom diskussion med 
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andra i samma situation än att själv läsa sig till kunskap (Herre et al., 2015; Melo & 

Campos, 2014). 

 

Flera deltagare beskrev att de kände att de hade fått en större förståelse för sin 

diagnos samt att det inte kände sig ensamma med sjukdomen längre. Grupperna har 

gett dem chansen att träffa andra deltagare i samma situation, att dela sina 

erfarenheter och tips (Ljung et al., 2013; Smith et al., 2015; Herre et al., 2015; 

Johansson et al., 2016; Melo & Campos, 2014). Den osäkerhet som deltagarna 

beskrev minskades då de kunde dela erfarenheter med andra i samma situation och 

få tips. Det var dels osäkerheten kring hur de skulle hantera sin sjukdom men också 

tips från andra hur de gjorde i sociala sammanhang för att inte verka oartiga när de 

tackade nej till det som värden erbjöd (Rygg, By Rise, Lomundal, Ström, Solberg 

& Steinbekk, 2010).  I Johnston et al. (2012) framkom det att deltagarna upplevde 

att deras fysiska aktivitetsbeteende förbättras genom att deltagarna utbytte tips om 

motion och olika sorters aktiviteter (Johnston et al., 2012). I artikeln av Ljung et al. 

(2013) framkom att en deltagare upplevde att det kändes obekvämt att prata om 

viktminskning i grupp trots att de visste att det var viktigt. En deltagare upplevde 

det som extra jobbigt att de andra deltagarna fick reda på att hen behövde tips på 

egenvårdsåtgärder för viktminskning (Ljung et al., 2013). 

I en studie av Carbone et al. (2007) beskriver en deltagare att egenvårdsåtgärderna 

är som ett nyårslöfte till sig själv, att om de tröttnade och valde att inte fullfölja 

åtgärderna så skulle de återgå till sina gamla dåliga vanor, trots att de själva visste 

vilka komplikationer som kunde uppkomma. Bristande intresse var en av orsakerna 

till att inte fullfölja åtgärderna enligt deltagaren. 

 

Kunskap från sjuksköterskan 

          Vilken kunskap om sin sjukdom samt vilka faktorer som påverkar 

sjukdomstillståndet ansåg deltagarna har en central del i hur de hanterade sin 

diabetes typ 2 (Smith et al., 2015; Herre, Graue, Kolltveit & Gjenedal, 2016). I 

Smith et al. (2015) studie framgår det att många av deltagarna inte visste mycket om 

sin diagnos och varför de måste ändra på sitt levnadssätt. De kände att det 

individuella mötet som de normalt sätt hade med sin diabetesläkare och/eller 

sjuksköterska inte har gett svar på hur de ska förebygga att komplikationer uppstår. 
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Diabetesläkare och sjuksköterska tenderade att fokusera på komplikationerna i sig 

som kan uppstå inte varför. Därför uppskattade deltagarna möjligheterna med 

gruppmötena där de fick ta del av information om egenvård. Deltagarna såg gruppen 

som en tillgång för diskussion. Diskussionen gav deltagarna en bättre förståelse för 

vad de själva kunde göra för att minska risken att drabbas av komplikationer (Smith 

et al., 2015). Zhong et al.(2015) beskriver att deltagarna uppskattade att de fick reda 

på de ämnen som skulle diskuteras på mötena innan mötet så att de kunde förbereda 

sig, skriva upp frågor och liknande (Zhong et al., 2015). 

 

           Deltagarna upplevde att gruppträffarna var givande då sjuksköterskan förklarade vad 

som hände i kroppen vid diabetes typ 2 och varför det var viktigt att i förebyggande 

syfte uppsöka fotvård och ögonläkare. Sjuksköterskan pratade även om olika 

behandlingar och hur det fungerade. Det här upplevdes som bra information för de 

flesta medan en del av de som inte använde läkemedlet ansåg att det var information 

som kändes onödig för dem (Herre et al., 2016; Nagelkerk et al., 2006). Deltagare i 

Ljung et al. (2013) studie kände att det fick så många råd och tips från bekanta och 

media men att de var osäkra om de var bra råd. De upplevde det betryggande att 

kunna diskutera det här med sjuksköterskan och få veta vilket stöd som fanns inom 

forskningen (Ljung et al., 2013). 

 

Sjuksköterskans attityd, personlighet och yrkeskunnande visade sig spela en stor roll 

i hur upplevelsen blev för studiedeltagarna. Om ett äkta intresse för deltagarna och 

de livsstilsförändringar de står inför visades så kände en del av studiedeltagarna att 

de fick ett personligt stöd trots att de var i en grupp (Ljung et al., 2013). Vid de olika 

gruppträffarna upplevdes det som en förmån att få stöd och guidning av 

sjuksköterskan för att på så sätt få rätt kontakt med vården samt att få hjälp med 

kontakt för receptförskrivning (Melo & Campos, 2014). Det framkom i Thompson 

et al. (2014) artikel att deltagarna ansåg det viktigt att sjuksköterskan bekräftade 

deltagarnas erfarenheter. Vidare beskrevs vikten av att sjuksköterskan hade 

kunskaper om gruppdynamik och kunde leda gruppen om obalans uppstod. När flera 

människor möts så upplevdes att någon i gruppen kunde ta mer plats än de andra 

och tillförde sådant som inte kändes relevant för de andra och då krävdes det att 
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sjuksköterskan balanserade upp gruppen (Ockleford, Shaw, willars & Dixon-

Woods, 2008; Thompson et al., 2014). 

 

Motivation 

Träffar där flera personer med samma diagnos och med samma behov av 

livsstilsförändringar var en av de centrala faktorerna som deltagarna upplevde var 

mest motiverande för att delta i en egenvårdsgrupp (Ockleford et al., 2008; Smith et 

al., 2015; Rygg et al., 2010; Oliveira et al., 2009). Stöd av andra medlemmar i 

gruppen och hur de gör för att hålla motivationen uppe upplevdes som givande 

(Thompson et al., 2014; Oliveira et al., 2009; Herre et al., 2016; Johansson et al., 

2016).  Möten med personer som har drabbats av komplikationer till följd av sin 

diabetes gjorde att andra kände sig motiverade till att sköta sin egenvård för att 

förhindra att själva drabbas av komplikationer och på så sätt hamna i samma 

situation (Ockleford et al., 2008; Oliveira et al., 2009). Jämförelse med andra var en 

aspekt som framkom i Ljung et al. (2013) studie där två av deltagarna upplevde att 

de kände ett visst grupptryck att de andra i gruppen skulle lyckas bättre än vad de 

gjorde och att det här också skulle ses som ett misslyckande från de andra deltagarna 

(Ljung et al., 2013). Även i Thompson et al. (2014) framkom det att deltagarna 

upplevde en känsla av tävling mot de andra deltagarna. Men i denna studie ansågs 

det vara positivt, då det motiverade dem (Thompson et al., 2014). Deltagare 

uttryckte att det kändes motiverande att vara den som gav tips om egenvård till andra 

för att det här gjorde att deltagaren kände sig tvingad att leva som de lär ut (Oliviera 

et al., 2009). Många av deltagarna upplevde möjligheten att fritt kunna prata i grupp 

och komma med frågor bidrog till en ökad motivation för att delta, samt att de fick 

reda på ämnen som skulle diskuteras på förhand så att de kunde på bästa sätt 

förbereda sig (Zhong et al., 2015). Ljung et al. (2013) beskrev i sin studie att det 

fanns en önskan om ytterligare information om livsstilsförändringar under mötena. 

De upplevde att deltagarnas intresse för egenvård hade ökat efter att ha tagit del av 

gruppen. Motivation till egenvård för att förbättra sin hälsa bland deltagarna hade 

ökat (Ljung et al., 2013). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet att de flesta deltagarna i de olika studierna 

upplevde egenvårdsutbildningarna i grupp som ett positivt komplement till de 

individuella mötena med diabetesläkare och sjuksköterska (Ockleford, et al., 2008; 

Ljung et al., 2013; Zhong et al., 2015). Flera deltagare upplevde möjligheten att 

kunna ställa frågor fritt och dela med sig av sina erfarenheter som positivt (Ljung et 

al., 2013). Att inte enbart lyssna på en läkare eller sjuksköterskor om hur de ska leva 

utan istället lyssna på personer i samma situation som delade med sig av sina 

erfarenheter och tips bidrar till motivation att sköta sin egenvård. Vilken attityd och 

förhållningssätt sjuksköterskan hade samt hur hon ledde gruppen upplevdes som en 

viktig del i hur upplevelsen blev för deltagarna (Ljung et al., 2013; Ockleford, et al., 

2008; Thompson et al., 2014). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att deltagare upplevde att deras kunskapsnivå hade ökat genom 

deltagandet i grupputbildningen, dels genom information från sköterska men också 

genom att andra delat med sig av sina erfarenheter (Ockelford et al., 2008; Rygg et 

al., 2010; Ljung et al., 2013; Smith et al., 2015; Herre et al., 2016; Melo & Campos, 

2014; Johansson et al., 2016). Det här är något som även Adolfsson, Walker-

Engström, Smide & Wikblad, (2006) kommit fram till i sin studie där de gör 

jämförelse mellan individuell utbildning och grupputbildning (Adolfsson et al., 

2006). Att egenvårdsutbildning i grupp gör skillnad fysiologiskt bekräftas av en 

studie av Gagliardino et al. (2012). Författarna beskrev att patienter som har fått 

egenvårdsutbildning i grupp visade bättre långtidssockervärden (HbA1c), än de som 

bara träffade läkare och sjuksköterska under individuella möten. Däremot visade 

samma studie ingen skillnad i blodtryck mellan de som deltog i undervisning och de 

som inte gjorde det (Gagiardino et al., 2012). Det här kan bero på ökad medvetenhet 

om sin sjukdom och att kunskapen om den ökat (Adolfsson et al., 2006).  Enligt 

Orem (2001) ska den brist som finns för att patienten ska kunna utföra egenvård 

kompenseras. Det här kan röra sig om en kunskapsbrist som Orem menar är en 

kapacitet som människan måste ha för att kunna utföra egenvård som gynnar hälsan 

(Orem, 2001).  Patienter som går på grupputbildning har fått mer kunskap om hur 
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man sköter sin sjukdom och detta har resulterat i bättre blodsockernivåer. 

Vårdcentralens sjuksköterskor skulle kunna erbjuda livsstilsutbildning i grupp. Där 

genomgång och diskussion om kost, motion och levnadsvanor för människor med 

olika diagnoser där livsstilsfaktorer spelar en stor roll. Det kan röra sig om till 

exempel högt blodtryck och diabetes. Detta skulle kunna förbättra egenvården i flera 

olika patientgrupper. 

 

I värdegrund för omvårdnad framgår det att ge god omvårdnad innebär att se till två 

olika aspekter, sak aspekt och relationsaspekt. Sak aspekten är den del där 

sjuksköterskan ger vägledning, stöd eller aktivt hjälper patienten praktiskt med de 

behov som finns hos patienten. Det här måste göras med ett gott bemötande vilket 

är delen som kallas relationsaspekten. Målet ska vara att en ömsesidig respekt 

uppkommer och att patienten känner tillit och trygghet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det är viktigt att patienterna känner sig trygga för att 

på bästa kunna lära sig och låta sin kunskaper utvecklas för att de själva på egna ben 

ska kunna genomföra de förändringar som behövs för att främja en bättre hälsa. Det 

framkommer i resultatet att sjuksköterskan har ett stort ansvar i hur upplevelsen blir 

för deltagarna i utbildningen. Om sjuksköterskan har en attityd som är vänlig, öppen 

och bekräftande så gör det här att deltagarna känner sig bekräftade och bekväm i 

gruppen (Ljung et al., 2013; Ockleford et al., 2008; Thompson et al., 2014). 

 

I en rapport av SBU (2009) framkommer det att effekter av gruppbaserad utbildning 

gav kortsiktiga resultat i form av förbättrat HbA1c medan de långsiktiga resultaten 

var beroende på vem som undervisat. Samma rapport visade även att det inte var 

under hur lång tid som utbildningen hölls som spelade roll för resultaten, det var den 

pedagogiska kvalitén som var det avgörande (SBU, 2009). Det fanns deltagare i 

utbildningen som hade önskan om individuell utbildning som tillägg till 

grupputbildningen och en av deltagarna hade en övergripande negativ syn på 

grupputbildning (Ljung et al., 2013). Då det här enbart framkom i Ljung et al. (2013) 

uppkommer funderingar på vad det här kan beror på. Det kan ha varit 

sjuksköterskans bemötande eller patientens tidigare erfarenheter av vården som inte 

skapade tilltro och trygghet i gruppen då det har visat sig vara viktigt för deltagarna 

att bli bekräftad och få förtroende för sjuksköterskan. En annan orsak till att en del 
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av deltagarna hade en dålig erfarenhet av grupp skulle kunna bero på osäkerheten 

att dela med sig av sina erfarenheter och känslan av att vara iakttagen av andra. 

 

I en studie av Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim och Hörnsten (2014) 

framkommer det att sjuksköterskan och patienten ofta kan ha olika perspektiv på 

sjukdomen. Sjuksköterskan ser till de medicinska värdena och patienter istället 

fokuserar på hur den ska få den dagliga vardagen att fungera. Om en medvetenhet 

om det här finns hos sjuksköterskan så det här gör att sjuksköterskan kan anpassa 

sin samtalsmetodik för att uppmuntra till egenvård (Boström et al., 2014). Det här 

är att arbeta personcentrerat där man inte ska se patienten som diabetikern utan 

istället se vem personen bakom sjukdomen är (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). 

 

Vidare framkom det i Boström et al., (2014) studie att patienter med en diabetes typ 

2 kan uppleva att kunskapen om sjukdomen kan kännas skrämmande, om man 

förnekar det faktum att det är en allvarlig sjukdom så kan vardagen rulla på 

opåverkad (Boström et al., 2014). De studier som är representerad i resultatet hade 

blandade grupper gällande ålder, kön och erfarenhet av diabetes, vilket av flertalet 

upplevdes positivt men det fanns vissa som uttryckte sig om att det inte var bra 

(Ljung et al., 2012). Om patienter som blivit diagnostiserade med diabetes typ 2 

först har individuella möten med sjuksköterska för att få stöd i att acceptera sin 

sjukdom så kanske gruppträffar skulle upplevas givande för dem. Orem (2001) 

menar i sin teori att alla människor har egenvårdsbehov och hur de tillfredsställs har 

att göra med om människan har förstått behovet och vet hur handlingen ska utföras 

(Orem, 2001). 

 

Att inte behöva känna sig ensam med sin sjukdom var återkommande positiva 

upplevelser från deltagare, det kändes bra att kunna dela med sig av erfarenheter och 

vara ett stöd för andra (Ockleford et al., 2008; Ljung et al., 2013; Johansson et al., 

2016; Smith et al., 2015; Herre et al., 2016, Melo & Campos, 2014). Det här är något 

som styrks av en studie av Baig et al. (2012) där det beskrevs att de positiva 

aspekterna av gruppledda egenvårdsutbildningarna var att de fick möjlighet att träffa 

andra deltagare med samma diagnos. De fick en möjlighet att dela med sig och ta 
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del av råd om hur de kan sköta sin diabetes, vilket även motiverade dem till fortsatt 

deltagande i grupputbildningen (Baig et al., 2012). 

 

Det visades att motivationen att sköta sin egenvård ökat efter deltagandet i 

grupputbildning (Ockleford et al., 2008; Smith et al., 201; Rygg et al., 2010; Oliveira 

et al., 2009; Thompson et al., 2014; Herre et al., 2015; Johansson et al., 2016; Zhong 

et al., 2015; Ljung et al., 2013). Motivation är något som Orem (2001) menar har 

betydelse för hur människan bedömer vilka val som måste göras och vilka åtgärder 

som krävs för att sedan utföra det som beslutades. Motivationen kommer från 

människans värderingar, mål och planer för framtiden (Orem, 2001). Resultatet 

visade på att motivationen hos deltagarna i grupputbildning kunde påverkas av 

andra. Att höra deras värderingar och planer gjorde att motivationen till att sätta upp 

egna mål höjdes. I rapport av SBU (2009) framkommer det att grupputbildningen 

har gjort att patienter har insett allvaret med sjukdomen och deras behov av egenvård 

(SBU, 2009). 

 

Metoddiskussion 

Det finns både styrkor och svagheter med litteraturstudien. De styrkor som 

författarna ser är att de studier som redovisas i resultatet kommer från USA, 

Frankrike, Kanada, Norge, Sverige, Brasilien, Storbritannien och Australien. Den 

geografiska spridningen anses av skribenterna vara positiv då resultatet indikerar att 

det finns en överförbarhet både på en nationell nivå lika väl som på en internationell 

nivå. Resultatet i den här litteraturöversikten påvisar att egenvårdsutbildning i grupp 

skulle kunna bidra till en förbättrad diabetesvård på en global nivå. Litteratursökning 

genomfördes till en början i databaserna PubMed och Cinahl som innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. För att inte missa några artiklar som svarade på 

syftet beslutades att även göra sökningar i databaserna Psycinfo och Web of science 

vilka även de gav träffar till resultatet. Sökningarna beslutades att ej begränsas till 

endast full text artiklar, det här för att inte riskera missa relevanta artiklar. För att 

bedöma artiklarnas pålitlighet gjordes kvalitetsanalys på samtliga artiklar som 

inkluderades i resultatet.  De artiklar som hade låg kvalité exkluderades från 

resultatet vilket anses öka resultatets trovärdighet. Skribenterna har under studiernas 



 

17 

 

gång befunnit sig på olika orter. Vilket inte setts som något hinder för framställandet 

av resultatet då träffar skett via högskolan dalarnas online rum connect. 

 

En svaghet kan vara att de grupputbildningar som deltagarna ingick i var olika 

uppbyggd i de olika studierna. Det kunde skilja i antal träffar, hur långa träffarna 

var, antal deltagare och vilket upplägg sjuksköterskan hade i de olika utbildningarna. 

Detta kan ses som en svaghet då man inte kan göra en bedömning på vilken form av 

grupputbildning som ger bäst resultat. Deltagarna kan också på grund av de olika 

uppläggen uppleva utbildningarna på olika sätt och därför kan resultatet i de olika 

studierna skilja sig från varandra. Att ha en förförståelse för ett ämne kan påverka 

hur resultatet tas fram och på så sätt påverka litteraturöversiktens 

trovärdighet.  Medvetenheten om det här har funnits under arbetets gång. Därför 

diskuterades förutfattade meningar aktivt med varandra för att stärka trovärdigheten 

och minimera risken för missuppfattningar. Tre av de inkluderade artiklarna 

(Oliviera, et al., 2009 & Johnston, et al., 2012; Johansson et al., 2016) hade deltagare 

av både diabetes typ 1 och diabetes typ 2 inkluderade i sina studier. Dessa togs med 

då det var svårt att finna artiklar som enbart fokuserade på diabetes typ 2. Det här 

anses inte ha påverkat resultatet eftersom att dessa grupputbildningar handlade om 

egenvård och livsstilsförändringar likt de grupputbildningarna för patienter med 

diabetes typ 2. 

 

Etikdiskussion 

Att undervisa patienter om faktorer i livsstilen som påverkar hälsan negativt kan 

upplevas som en utmaning eftersom samtal om detta kan upplevas kränkande. 

Sjuksköterskans vilja att göra gott genom att undervisa inskränker på patientens 

integritet. Att göra detta i grupp har visat sig avdramatisera den skam som patienter 

kan känna över att de behöver ta tag i sin egenvård. Vidare måste sjuksköterskan 

vara medveten om att det finns patienter som förnekar sin diabetes och inte kan se 

de behov som finns för att motarbeta komplikationer. Här gäller det då att 

sjuksköterskan ger den information som patienten har rätt till men att inte försöka 

tvinga fram handling hos patienten genom maktutövning. Detta kräver en 

balansgång och en etisk medvetenhet hos sjuksköterskan (SBU, 2009). När 

sjuksköterskan undervisar patienter i grupp så krävs att sjuksköterskan har en känsla 
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för när informationen blir för överväldigande för patienterna och skapar oro istället 

för kunskapsrikedom och motivation. Om patienterna är delaktig i diskussionerna 

på utbildningen så kan denna oro minskas. 

 

Deltagarna i de studier som inkluderats i resultatet var informerad om att det var 

frivilligt att delta i studien och att de utan förklaring kunde avsluta sin medverkan. 

Deltagarnas identiteter var under studierna anonyma och vid citat i artiklarna 

användes pseudonymer istället för deras riktiga namn (Helsingforsdeklarationen, 

2013). 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturstudien bidrar till att sjuksköterskor får en ökad kunskap om hur patienter 

med diabetes typ 2 upplever att få egenvårdsutbildning i grupp. Med den kunskapen 

kan sjuksköterskor motivera patienter de möter i vården till att delta i 

grupputbildningar. Det har visat sig att deltagare i dessa grupputbildningar upplevde 

att kunskapsnivån om diabetes ökat, de fann stöd av andra deltagare i samma 

situation och en ökad motivation till att sköta sin egenvård. Detta leder till att 

patienten känner sig mer självständig och graden av självständighet påverkar 

patientens livskvalité. Det här skulle också bidra till en ökad hälsa bland patienter 

med diabetes typ 2. En ökad hälsa genom egenvårdsutbildning i grupp är både av 

ekonomiskt intresse men också en positiv utveckling för folkhälsan. Ökning av 

egenvårdsutbildning i grupp skulle kunna ha en stor betydelse för samhället rent 

ekonomiskt. Sjukvårdens kostnader kan minskas genom att utbilda flera på en gång 

istället för individuella möten med läkare och sjuksköterskor. 

 

Slutsats 

Egenvårdsutbildning i grupp är av betydelse då trycket på sjukvården i Sverige idag 

är högt. Tid och resurser blir då en bristvara. Därför är det väsentligt att genomföra 

grupputbildningar som gör att sjuksköterskan kan utbilda flera patienter samtidigt 

och det blir enkelt för patienter att få kontakt med vården. I denna litteraturöversikt 

framkom att patienterna hade enklare att kunna ställa frågor i diskussion med andra. 

Deltagarna i grupputbildningen ansåg att det var positivt att dela erfarenheter med 

andra i samma situation. Sjuksköterskans information förstärktes då deltagarna 
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bekräftade den med sin erfarenhet. Att medverka i grupputbildning ökade 

motivationen till att sköta sin egenvård. Många deltagare i studierna som 

presenterats har visat att patienter inte känner att de individuella träffarna med läkare 

och sjuksköterska upplevdes som tillräckliga för att bli motiverade att göra de 

egenvårdsåtgärder som behövdes för att förbättra sin hälsa. För att öka deltagarnas 

kunskaper och motivation till egenvård så fodras det att sjuksköterska som höll i 

grupputbildningen var väl lämpad för uppgiften. Bra pedagogik och gruppledarskap 

är grundpelare för att kunna nå målet att gruppundervisningen ska leda till att 

patienten blir mer självständig i att sköta sin egenvård. 

 

Förslag till vidare forskning 

Den kostnad som det innebär för sjukvården att utbilda patienter i egenvård skulle 

kunna ses som en investering om det medför att kostnaderna för de 

komplikationerna som bristande egenvård för med sig minskar. Det skulle vara av 

betydelse att vetenskapligt fastställa vilken av utbildningsformerna individuell eller 

grupputbildning som är mest kostnadseffektiv för de svenska vårdcentralerna. Om 

det går att hjälpa fler fast till en mindre kostnad. Detta utan att inskränka på 

diabetesutbildningarnas kvalité. Grupputbildningarna skulle kunna få en betydelse i 

framtiden då diabetes typ 2 är en ökad sjukdom och befolkningen ökar både i antal 

och i ålder. Detta påverkar då trycket på sjukvården.  Forskning inom utformandet 

av en bra egenvårdsutbildning i grupp skulle kunna bli då en bra kostnadseffektiv 

åtgärd både ekonomiskt men också för att minska det höga trycket. 
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Carbone, E., 
Rosal, C, 
Milagros., 
Torres Idalis, M. 
Goins, V. K., 
Bermudez. I. O. 
2007 
USA 

Diabetes self-
management: 
Perspectives of 
Latino patients and 
their health care 
providers.  

This study describes 
findings from qualitative 
research to inform the 
refinement of self-
management 
interventions tailored to 
Latino patients with type 
2 diabetes. 

Kvalitativ. 
Intervjuer i fokusgrupper för 
att undersöka patienters 
upplevelser och kunskap, 
attityder, barriärer samt 
beteende. Fyra patientfokus 
gruppers upplevelser 
kunskap., utövande, religion 
och barriärer. Data samlades 
in och transkriberades till en 
innehålls analys. 

37atienter och 15 
sjukvårdspersonal. 

37 patienter som sökte vård på en 
vårdcentral deltog i studien 
tillsammans med 15 hälso- och 
sjukvårdspersonal. Viktiga 
kunskapsluckor rörande hur diabetes 
uppstår och om egenvård upptäcktes. 
Negativa attityder mot egenvård var 
vanligt bland patienterna. Påverkan till 
resultatet kom från bland annat 
patienters religion, och deras stöd för 
sjukvård och stödet för 
sjukvårdspersonal.  Familjerna till 
deltagarna var också en källa för både 
motivation och motstånd till egenvård. 

Hög kvalité.  
80% 

Herre, A., 
Graue, M., 
Hope Kolltveit, 
B. & Gjengdal, 
E. 
2016 
Norge 

Experience of 
knowledge and 
skills that are 
essential in 
self-managing a 
chronic condition – 
a focus group study 
among people with 
type 2 diabetes. 

The purpose of the study 
was to gain new 
knowledge 
about how people 
experience participating 
in diabetes 
self-management courses 
with other people with 
type 2 diabetes and how 
they perceive this 
influences their 
health and ability to self-
manage the disease. 

Kvalitativ 
Fem fokusgrupper som 
intervjuades med hjälp av 
semistrukturerad 
intervjuguide. Materialet 
transkriberades för att sedan 
analyseras. 

22 personer, 11 män och 
11 kvinnor deltog i 
studien. 

Studiedeltagarna uppgav att de fått en 
ökad teoretisk förståelse för sin 
sjukdom. Att utbyta erfarenheter med 
varandra och att träna praktiskt ansågs 
positivt. Deltagarna önskade att kurser 
som erbjöds skulle ha lika program på 
alla sjukhus. Gruppstorleken ska vara 
liten så att alla deltagare får höras. 
Även om deltagarna kände sig nöjd 
med kursen fanns önskan om mer 
individanpassad information. 

Hög kvalité. 
88 % 



 

 

 

Johansson, K., 
Almerud 
Österberg, S., 
Leksell, J., 
Berglund, M. 
 
2016 
 
Sverige 

Patients’ experience of 
support for learning to 
live with diabetes to 
promote health and well-
being: a lifeworld 
phenomeological study. 

The aim of this 
study is to describe 
the phenomenon of 
support for learning 
to live with diabetes 
to promote health 
and well-being, from 
the 
patient’s perspective. 

Kvalitativ 
 
Individuella intervjuer. Efter 
analys av materialet sågs 
enheter av mening och 
klustring i grupper, nästa fas 
var att identifiera fenomen. 

12 deltagare, fem män 
och sju kvinnor. 

Resultaten visar att reflektion spelar en 
central roll för patienter med diabetes 
för att uppnå en förståelse av 
hälsoprocessen och medvetenhet om 
sitt eget ansvar konstaterades vara den 
avgörande faktorn för en sådan 
reflektion. Delarna som krävs är ansvar 
att skapa nyfikenhet och vilja, öppenhet 
för stöd, ett tillåtande klimat som 
skapar deltagande och möjlighet att 
utbyta erfarenheter med andra. 

Hög kvalité. 
80 % 

Johnston, S., 
Irving, H., 
Mill, K., 
Rowan, M. & 
Liddy, C. 
2012 
Kanada 

The patient’s voice: an 
exploratory study of the 
impact of a group self-
management support 
program. 

What are 
participants’ 
reactions and 
perceived impacts of 
attending the 
Stanford CDSMP? 

Mix Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Deltagarna indelades i fyra 
fokusgrupper och 
intervjuades. Inspelningarna 
från varje fokusgrupp 
transkriberades ordagrant 
och kodades. Vid början av 
fokusgruppsessionen fyllde 
deltagarna i en enkät för att 
undersöka om deltagarnas 
resursanvändning för att 
klara sin egenvård ökat, 
minskat eller inte ändrats 
jämfört med innan deras 
deltagande i CDSMP. 

20 personer, 16 kvinnor 
och fyra män. 

Deltagarna uppfattade olika effekter av 
utbildningen; från att ha en stor 
inverkan på ett område till att påverka 
alla aspekter av deras liv. Över hälften 
av deltagarna uppgav en förändring i 
fysiska aktivitetsvanor som den mest 
framträdande förändring. Andra 
återkommande upplevelser var en 
förbättrad känsla av socialt 
sammanhang och bättre coping 
strategier. De hinder som deltagarna 
såg för en fungerande egenvård var 
kontakten mellan läkaren och patienten. 

Medelhög 
kvalité. 
76% 



 

 

 

Ljung, S., 
Olsson, C., 
Rask, M. & 
Lindahl, B. 
2013 
Sverige 

Patient Experiences of 
a Theory-Based 
Lifestyle-Focused 
Group Treatment in the 
Prevention of 
Cardiovascular 
Diseases and Type 2 
Diabetes. 

The aim of this study was 
to explore how patients 
experience lifestyle-
focused group treatment 
in primary and secondary 
prevention of 
cardiovascular disease 
and type 2 diabetes. 

Kvalitativ 

 
Intervjuer som 
transkriberades ordagrant 
och analyserades. 

19 deltagare. Studien visar att patienter som deltar i 
denna typ av gruppbaserad livsstil 
behandling gick igenom en process av 
självutveckling som fördjupat sin 
förståelse av eget ansvar för hälsa och 
förbättrat sin färdigheter i att finna stöd 
i andra. Processen kan vara spåras 
genom tre olika teman; helhetssynen, 
personligt ansvar, och 
gruppbehandling.  

Hög kvalité. 
84% 

Melo, L. 
& Campos, 
E. 
2014 
Brasilien 

“The group facilitates 
everything”: meanings 
patients with type 2 
diabetes mellitus 
assigned to health 
education groups. 

To interpret the meanings 
patients with type 2 
diabetes mellitus assign 
to health education 
groups. 

Kvalitativ. 
 
Observation, och halv 
strukturerade individuella 
intervjuer som 
transkriberades och 
analyserades för att skapa 
teman. 

8 studiedeltagare. Patienterna upplevde att gruppträffarna 
gav dem vård lättillgängligt, de 
behövde inte boka in möten själva. Det 
var positivt att få handledning om 
diabetes och det uppskattades att 
träffarna var regelbundna. 
Regelbundenheten gjorde att en 
relation utvecklades mellan patent och 
vårdgivare samt mellan gruppdeltagare. 
Deltagandet i grupp gjorde att patienter 
som själv inte skulle sökt vård fick det 
stöd de behövde. Mellan 
gruppdeltagarna delades erfarenheter 
med varandra och de fann stöd och 
umgänge med varandra. 

Hög kvalité. 
88% 

Nagelkerk, 
J., Reick K. 
& Meengs L. 
2006 
 
 

Perceived barriers and 
effective strategies to 
diabetes self-
management. 

This paper reports the 
perceived barriers to and 
effective strategies for 
selfmanagement of adults 
with type 2 diabetes in a 
rural setting. 

Kvalitativ. 
Deltagarna indelades i 
fokusgrupper och 
intervjuades. 

24 deltagare. De vanligaste hindren för egenvård var 
bristen på kunskap, brist på förståelse 
för vårdplan, känslan av hjälplöshet 
och frustration då sjukdomsprogression 
fanns trots försök till egenvård. 

Medelhög 
kvalité. 
76% 



 

 

 

Ockleford, E., 
Shaw, R., 
Willars, J. & 
Dixon-Woods, 
M. 
2008 
Storbritanien 

Education and 
self-
management 
for people 
newly 
diagnosed with 
type 2 
diabetes: a 
qualitative 
study 
of patients’ 
views. 

We explored the perceptions, 
views and experiences of 
diabetes education in people 
with type 2 
diabetes who were 
participating in a UK 
randomized controlled trial of 
methods of education. The 
intervention arm of the trial 
was based on DESMOND, a 
structured programme of group 
education sessions aimed at 
enabling self-management of 
diabetes, while the standard 
arm was usual care from 
general practices 

Kvalitativ 

 
Individuella 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med diktafon 
och transkriberas ordagrant. 
Jämförelser mellan 
intervjuerna gjordes och 
tematiska kategorier och 
underkategorier framställdes. 

36 deltagare. 19 hade 
fått DESMOND 
utbildning och 17 hade 
fått sedvanlig vård. Av 
de 36 deltagarna i 
studien, 31 hade deltog 
någon form av 
gruppbaserad 
utbildning, 
Gruppundervisning som 
erbjuds som en del av 
rutinmässig vård kan 
vara mycket variabel. 
Desmond programmet 
är uppbyggt 
systematisk. 

7 av de 31 som deltagit i 
grupputbildning var tveksamma till 
utbildningen. 4 stycken tyckte inte att 
de lärde sig något på grupputbildning. 2 
deltagare ansåg att det var för intensivt 
med heldagsutbildningar. 5 av 
deltagarna uttryckte att det fanns 
personer i gruppen som var störande 
och tog över diskussioner. 21 av de 31 
deltagarna värderade grupputbildning 
högt och tyckte att det bidrog till att 
delad erfarenhet mellan varandra. Det 
kunde kännas motiverande att förbättra 
egenvård då deltagare träffade andra 
deltagare som hade mer komplikationer 
än de själv. 

Hög kvalité. 
80% 

Oliveira, N.F., 
Munari, D.B., 
Bachion, M.M., 
Santos, W.S. & 
Santos, Q.R. 
2009 
Brasilien 

Therapeutic 
factors in a 
group of 
people with 
diabetes. 

The objective of the present 
research was to analyze the 
therapeutic factors identified in 
the accounts of the participants 
of a group of people with 
diabetes. 

Kvalitativ. 

 
Halvstrukturerade intervjuer. 

Sju personer med 
diabetes mellitus deltog 
i studien - tre män och 
fyra kvinnor. 

Resultaten visar att gruppinsatser för att 
främja egenvård för personer med 
diabetes kan ge fördelaktiga 
interaktioner bland 
gruppmedlemmarna. Denna interaktion 
möjliggör utbyte av erfarenheter och en 
större förståelse om sjukdomen. En 
aspekt som måste övervägas noga är att 
det är viktigt att ha god planering för 
grupperna, liksom kvalificerade ledare. 

Medelhög 
kvalité. 
68% 



 

 

 

Rygg, M., By 
Rise, Ö., 
Lomundal, M., 
Ström B., 
Solberg, H., & 
Steinbekk, A. 
2010 
 
Norge 

Reasons for 
participation in 
group-based type 
2 diabetes self-
management 
education. -A 
qualitative study. 

To investigate reasons for 
participating in group-based 
diabetes self-management 
education (DSME) for 
patients with type 2 diabetes. 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupper och enskilda 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. 

22 deltagare. Patienterna beskrev två huvudsakliga 
skäl för att delta DSME; upplevelse av 
praktiska problem och osäkerhet. Dessa 
skäl skilde genom att påverka 
patienterna på två sätt - praktiskt och 
känslomässigt. Praktiska problem och 
känsla osäkra båda härstammar från 
bristande eller motstridig information 
och brist på kontakt med andra 
patienter med diabetes. 

Medelhög 
kvalité. 
72% 

Smith, S., 
McNaughton, 
D. & Meyer, S. 
2016 
Australien 

Client perceptions 
of group 
education in the 
management of 
type 2 diabetes 
mellitus in South 
Australia. 

The aim of this study is to 
document 
clients´perspectives on the 
value of their participation 
in group education and to 
explore these perspectives in 
participations´own words, 
giving clients a voice, to 
demonstrate that group 
education sessions are seen 
as valuable to people living 
with type 2 diabetes 
mellitus. 

Kvalitativ. 
Först observerades 7 olika 
gruppträffar och 8 
individuella träffar mellan 
sjuksköterska och 
patient.  Observationerna 
gjordes för att få en 
förståelse för hur samspelet 
mellan patient och sköterska 
ter sig samt hur dess möten 
är strukturerad. Sedan 
gjordes semistrukturella 
intervjuer som sedan 
transkriberades och 
bearbetades till teman. 

15 deltagare. Fyra olika teman framkom från 
deltagarnas intervjuer. En sällsynt 
möjlighet att få social kontakt med 
andra som lever med diabetes. Ett 
tillfälle att få dela erfarenheter om att 
hantera sin diabetes. 
Gruppundervisningen förstärkte 
deltagarnas motivation till egenvård. 
Gruppundervisningen gav ökad 
kunskap om hälsa och diabetes. 

Medelhög 
kvalité. 
76% 

Thompson, C., 
Meeuwisse, I., 
Dahlke, R. & 
Drummon, N. 
2014 
Canada 

Group Medical 
Visits in Primary 
Care for Patients 
with Diabetes 
and Low 
Socioeconomic 
Status: Users’ 
Perspectives and 
Lessons 
for Practitioners. 

The goal of this study was to 
provide informative 
feedback and 
recommendations to guide 
the development of group 
medical visit services in an 
innercity community health 
centre. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade intervjuer. 
En konventionell kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes; subjektiv 
tolkning av textdata genom 
systematisk identifiering, 
kodning och klassificering av 
framväxande teman och 
mönster. 

9 deltagare. Deltagarna beskrev hur utbildningen 
genomfördes egenskaperna hos en bra 
utbildare, hur de upplevde 
diabetesbehandlingen som en del i en 
förändringsprocess och hur 
gruppmedlemmarna kunde stödja 
denna process. 

Hög kvalité. 
84% 



 

 

 

Zhong, X., 
Wang. Z., 
Fisher, EB., 
Tanasugarn, C., 
2015 
USA 

Peer support for 
Diabetes 
Management in 
Primary Car and 
Community 
Settings in Anhui 
Province, China. 

”We evaluated a peer leader-
support programe (PLSP) 
for diabetes self-
management in China in 
terms of acceptability and 
feasibility; implemention; 
precieved advantages; 
disadvantages and barriers; 
reach and recruitment; 
effectivness in terms of 
diabetes knowledge and 
clinical impacts; adoption; 
and sustainability. 

Kvalitativ 
utvärderingsmetod. 

135 deltagare. Kvalitativ utvärderingsmetod visar att 
deltagarna accepterar och är positiva 
till programmet. Implementeringen av 
programmet hade en god utgång i 2 av 
3 av platserna som undersökningen 
skedde på. 

Hög kvalité. 
88 % 



 

 

 

 
Bilaga 3 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvalitativ ansats 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

 

 

 
Bilaga 4 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning, blandad ansats 
  

Ja Nej 
 

Generella 
  

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

7 Finns inklusionskriterierna beskrivna? 
  

8 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

9 Finns exklusionskriterierna beskrivna? 
  

10 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

11 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

12 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

13 Anges när studien genomfördes? 
  

14 Anges var studien genomfördes? 
  

15 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

16 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter? 
  

17 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

 
Kvantitativa frågor 

  

18 Är frågeställningarna tydligt formulerade? 
  

19 Finns populationen beskriven? 
  

20 Är populationen representativ för studiens syfte? 
  

21 Anges bortfallets storlek? 
  

22 Kan bortfallet accepteras? 
  



 

 

 

23 Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
  

24 Anges vilka mätmetoder som användes? 
  

25 Beskrivs studiens huvudresultat? 
  

26 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 
  

27 Besvaras studiens frågeställningar? 
  

28 Diskuterar författarna studiens interna validitet? 
  

29 Diskuterar författarna studiens externa validitet? 
  

 
Kvalitativa frågor 

  

30 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

31 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

32 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

33 Att data systematiskt insamlade? 
  

34 Presenteras hur data analyserats? 
  

35 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

36 Besvaras studiens syfte? 
  

37 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

 
Mixed Methods frågor 

  

38 Motiverar författarna valet av att använda metoden? 
  

Maxpoäng: 38 
Erhållen poäng 
Kvalitet: låg, medel, hög. 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).  


