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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Typ 2 diabetes är en växande folksjukdom och är förenad med 

följdsjukdomar. Ökningen beror främst på ohälsosamma levnadsvanor. 

Behandlingen av typ 2 diabetes innebär att förändra livsstilen, vilket medför stora 

utmaningar för den enskilda personen. En bristande följsamhet till behandlings råd 

bidrar oftast till komplikationer och följdsjukdomar, vilket leder till ökade 

samhällskostnader och stora utmaningar för hälso- och sjukvården.  
 
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva patientens följsamhet till 

behandlingsråd hos personer med typ 2 diabetes. 

 
Metod: En litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar där både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar granskats. Artiklarna samlades in via 

databaserna Cinahl och Pubmed.  

 
Resultat: Viktiga beståndsdelar som framkom i resultatet och påverkade 

följsamheten av behandlings råd hos personer med typ 2-diabetes var information, 

kunskapsbrist, utbildning, självmedvetande, socialt stöd och personcentrering. Alla 

ovanstående faktorer var viktiga för att uppnå livsstilsförändring. 
 

Slutsats: Sjuksköterskan måste ha en förståelse för vilka behandlingsråd som 

påverkar följsamheten vid typ 2 diabetes. Sjuksköterskan måste få en bild av 

patientens tidigare erfarenheter, kunskap och personliga egenskaper för att sedan 

anpassa information och utbildning till patienten. Dessa faktorer ökar 

självmedvetenheten och motivation tillsammans med stöd av anhöriga vilket leder 

till god följsamhet till behandlingsråd vid typ 2 diabetes. 
 
Nyckelord: Egenvård, följsamhet, livsstil och typ 2 diabetes.  

 
 

 
 



 

  

Abstract 
 
Background:  
Type 2 diabetes is a increasing and is associated with complications. The increase 

is mainly due to unhealthy living habits. The treatment of type 2 diabetes primarily  

involve changing of lifestyle, which poses great challenges for the individual. A 

lack of compliance to change lifestyle advice may contribute to complications 

which leads to increased cost and major challenges for healthcare. 

 

Aim: The purpose of this literature review is to describe factors that affect the 

adherence to treatment advice among persons with type 2 diabetes. 

 

Method: A Literature review based on 15 scientific publications with qualitative 

and quantitative design. Articles were collected from the databases Cinahl and 

Pubmed.  

 
Results: Factors that emerged that affected the adherence to treatment advice in 

people with type 2 diabetes were information, lack of knowledge, education, self-

awareness, social support and person centred approach. All the above factors were 

important to achieve lifestyle changes. 
 

Conclusion: Nurses must have an understanding of the factors that affect the 

compliance to lifestyle advice of Type 2 diabetes. Nurses need to be aware of the 

patients previous experience, knowledge and personal characteristics. To make the 

information and education feasible to the patient these factors increase self-

awareness and motivation together with support from relatives resulting in good 

adherence to lifestyle advice to patients with type 2 diabetes. 

 
Keywords: Adherence, lifestyle, self-care and type 2 Diabetes. 
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Inledning   
År 2014 uppskattades 422 miljoner människor leva med diabetes i världen. Den 

kraftiga ökningen beror främst på ohälsosamma levnadsvanor som osunda 

kostvanor och nedsatt fysisk aktivitet (World Health Organization, 2016). 

Sjukdomen är förenad med komplikationer vilket kommer att ge ökade 

samhällskostnader och stora utmaningar för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 

2017a). Under den verksamhetsförlagda utbildningen mötte uppsatsförfattarna 

många personer med typ 2 diabetes. Det som framkom i mötet med dessa personer 

var att de hade låg följsamhet gällande råd om livsstilsförändringar. Därför väcktes 

intresset avseende patientens följsamhet till behandlingsråd vid typ 2 diabetes. 

 
Bakgrund    
Förekomst av typ 2 diabetes   
Enligt World Health Organization (WHO, 2016) har typ 2 diabetes ökat kraftigt i 

världen. Sjukdomen kan leda till allvarliga följdsjukdomar samt för tidig död. Den 

största bidragande riskfaktorn till typ 2 diabetes är övervikt och fetma (a.a.). Det 

framkommer i socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård att Sveriges 

befolkning beräknas fyra till sex procent ha diabetes i åldrarna 16–84 år, men det 

finns troligen ett flertal personer som ännu inte fått fastställd diagnos 

(Socialstyrelsen, 2017a). År 2016 fanns det 410 528 personer registrerade i 

nationella diabetesregistret (NDR) varav 90 procent med typ 2 diabetes. 

Medelåldern för personer med diabetes är 68,3 år och männen är 

överrepresenterade med 57,6 procent. Övervikt och fetma fortsätter att öka, vilket 

speglar livsstilen i världen (NDR, 2016). Detta är en utmaning för sjukvården då 

sjukdomen bidrar till en hög samhällskostnad och ökat lidande för den enskilda 

personen (WHO, 2016).   

  

Diabetes    
Diabetes förekommer i flera former där typ 2 diabetes är den vanligaste. Typ 2 

diabetes beror främst på ohälsosamma levnadsvanor som kostvanor, fysisk 

inaktivitet, fetma och ärftliga faktorer (Ericson & Ericson, 2012; Ljung, Olsson, 

Rask & Lindahl, 2012). Sjukdomen debuterar i regel efter 35 till 40 års åldern 

(Ericson & Ericson, 2012). 
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Cellerna i kroppen behöver energi i form av glukos för att fungera. Glukosupptaget 

regleras främst av hormonet insulin som produceras i särskilda betaceller i 

bukspottskörteln. Insulinets uppgift är att transportera glukos in i insulinberoende 

celler som lever, fett och muskelceller. Vid typ 2 diabetes har kroppen en nedsatt 

känslighet i de insulinberoende cellerna (insulinresistens) och insulinproduktionen 

försämras med tiden. Vid minskad insulinproduktion och ökad insulinresistens 

försämras transporten av glukosen in i de insulinberoende cellerna, vilket bidrar 

till ökad blodsockernivå i kroppen då glukos stannar kvar i blodbanan. Den 

nedsatta insulinkänsligheten leder till glukosbrist i cellen och till följd av detta 

frisläpps extra glukos från levern trots en redan hög blodsockernivå (Hanås, 2014).   

 

Glukoskontroll  
Personer med diabetes kan genomföra självkontroll av blodsockervärdet, vilket 

vanligtvis görs med en egen blodsockermätare i hemmet. Egenmätning av 

blodsockernivån har flera syften bland annat att följa blodsockret vid ändrad 

behandling, vid svängande blodsocker eller för att se variationerna i 

blodsockernivån under ett dygn (Socialstyrelsen, 2017a). Normalt blodsockervärde 

före måltid är 4–6 mmol/l (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Hemoglobin 

A1c (HbA1c) är ett blodprov som speglar det genomsnittliga glukosvärdet. I de 

röda blodkropparna finns ett protein som kallas hemoglobin som har en 

glukosbindande funktion. När glukosen har bundits till proteinet kallas det 

glykoserat protein. Mängden glykoserat hemoglobin påverkas av glukoshalten i 

blodet vilket ger en bild av glukoshalten de senaste åtta till tio veckorna. Då de 

röda blodkropparna som bär på hemoglobinet lever i max 120 dygn, vilket gör det 

möjligt att spegla HbA1C en längre tid (Ericson & Ericson, 2012). Provet 

kontrolleras regelbundet på alla som har diabetes. Behandlingsmål för HbA1c är 

ett värde under 52 mmol/mol (Socialstyrelsen, 2017a).  

 
Komplikationer vid diabetes   
Vikten av god blodsockernivå är avgörande för att undvika komplikationer senare i 

livet. Vissa celler är inte beroende av insulin exempelvis celler i hjärnan, 

näthinnan, njurar, nervtrådar och cellerna i blodkärlensväggar. Detta medför att 



 

 3  

dessa celler tar upp glukos i proportion till blodsockernivån, vilket leder att den 

förhöjda mängden glukos som cellen tar in vid förhöjd blodsockernivå bidrar på 

sikt att cellens funktion skadas. Förhöjd blodsockernivå påverkar både små och 

stora blodkärl (Hanås, 2014). 

 

Mikrovaskulära komplikationer bidrar till skador på kroppens mindre blodkärl 

vilket kan ge påverkan på ögon (retinopati), njurar (nefropati) och nerver 

(neuropati). Makrovaskulära komplikationer är skador på de stora blodkärlen och 

kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke (Ericson & 

Ericson, 2012). Det finns studier som visar att personer med diabetes är oroliga att 

få komplikationer och hur sjukdomen på sikt påverkar kroppen (Stuckey et al., 

2014).  

  

Akuta komplikationer som kan uppstå vid diabetes är hypoglykemi och 

hyperglykemi. I samband med hypoglykemi har kroppen för låg blodsockernivå 

till följd av höga insulinnivåer i blodet. Symtomen kan utvecklas snabbt och kan 

yttra sig genom svettningar, darrningar, blekhet, hunger och oro. För låg 

blodsockernivå kan leda till medvetslöshet och kramper, vilket kan ge skador på 

hjärnan och i värsta fall leda till döden (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

hyperglykemi har kroppen ökad glukoshalt i blodet på grund av insulinbrist. 

Bristen på insulin bidrar till försämrat upptag av glukos i de insulinberoende 

vävnaderna. Det bidrar till att de insulinberoende vävnaderna måste öka 

fettförbränning för att tillgodose sitt energibehov. Symtomen kan yttra sig genom 

törst, ökade urinmängder och trötthet (Ericson & Ericson, 2012).   

   

Behandling   
En central del i diabetesbehandlingen av typ 2 syftar till att uppnå ett normalt 

glukosvärde för att undvika symtom och reducera risken för komplikationer. Kost, 

motion och eventuell medicinering samt god egenvård är de viktigaste delarna i 

behandlingen (Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2017a). Hälsosam 

kosthållning och motion kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2 

diabetes. I början av sjukdomen kan blodsockernivån regleras med hjälp av 

ändrade levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017b). Goda kostvanor bidrar till bättre 
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metabol kontroll och gynnsam glukoskontroll både på kort och lång sikt. Det är 

betydelsefullt med regelbundna måltider och att äta enligt tallriksmodellen. God 

kosthållning innefattar fiberrik kost, minskat intag av kolhydrater och animaliskt 

fett (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Efter en tid kan det vara nödvändigt med läkemedelsbehandling i form av tabletter 

och/eller insulin (Dammen Mossand & Stubberud, 2011). Tablett Metformin är 

oftast förstahandsvalet vid typ 2 diabetes och verkar genom att öka kroppens 

insulinkänslighet i cellerna, vilket förbättrar glukosupptaget. Vanliga biverkningar 

är symtom från mag- och tarmsystemet som buksmärta, aptitlöshet, illamående och 

diarré. Biverkningarna kan bidra till minskad följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Vid behandling av diabetes är det viktigt att erbjuda kontinuerliga undersökningar 

och uppföljningar. Socialstyrelsen rekommenderar regelbundna besök hos 

sjuksköterska och läkare med kontroller. Glukoskontroll, blodtryck, blodfetter, 

njurfunktionen och ögonbottenundersökning bör kontrolleras regelbundet för att på 

ett tidigt stadium upptäcka och förebygga komplikationer och andra 

följdsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017a).  

   

Vårdpersonalens ansvar i patientutbildning 
I hälso- och sjukvårdslagen är målet för sjukvården en god hälsa och arbeta 

förebyggande för att motverka ohälsa (HSL, SFS 2017:30). Enligt WHO (1948) 

definieras hälsa som ”fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada” (a.a.). Sjuksköterskans etiska koder avser att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska ge råd och stöd till patienter 

med typ 2 diabetes kring hälsa och livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2017a). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer syftar till att förändra ohälsosamma vanor, 

målet är att stödja personer så att de kan förändra sin livsstil för att förebygga 

sjukdom och förbättra hälsan. Rekommenderade åtgärder innefattar att stödja och 

förändra levnadsvanor hos riskgrupper i form av samtalsbaserad rådgivning 

(Socialstyrelsen, 2017b).  
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Att få diagnosen typ 2 diabetes innebär stora livsstilsförändringar samt krav på att 

förändra inlärda vanor och beteenden (Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & 

Wagner, 2011). Diagnosen medförde konkreta förändringar och självreflektion. En 

god kunskap och förståelse om sjukdomen samt hur kroppen fungerar gav bra 

förutsättning att lättare få kontroll över sjukdomen (Kneck, Klang & Fagerberg, 

2010). Det var av stor betydelse att involvera patienten och sträva mot 

gemensamma behandlingsmål. Patienten behövde råd och stöd i att förändra sina 

dagliga vanor för att kunna nå god följsamhet av sin behandling (Rosenbek Minet 

et al., 2011). Vårdpersonal upplevde att patienter hade svårt att följa råd kring sin 

livsstil och förändra sina levnadsvanor (Jallinoja et. al, 2007).  

 

Hälso- och sjukvården bör därmed erbjuda patientutbildning för att stärka 

patientens egenvård vilket är av stor vikt vid behandlingen av typ 2 diabetes. 

Sjuksköterskan har en viktig undervisande och handledande roll i 

patientutbildningen (Socialstyrelsen, 2017a). Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

påtalar att sjuksköterskan ska kunna erbjuda patientutbildning och anpassa 

information efter behov och resurser. Sjuksköterskan ska ha förmågan att 

informera och se risker hos personer som fått eller riskerar att få diabetes. 

Information som skall ges ska anpassas till patienten oavsett genus, ålder eller 

kulturell bakgrund vilket bidrar till patientens egenvårdsförmåga stärks. Vidare ska 

omvårdnaden vara personcentrerad och ges med värdighet.  

 

En central roll för sjuksköterskan vid patientutbildning är att stödja personer med 

typ 2 diabetes att följa och kontrollera glukosvärdet för att nå en god 

glukoskontroll. Kontrollerna är nödvändiga för att nå en stabil glukoskontroll samt 

undvika komplikationer på sikt. Personer med typ 2 diabetes tar många beslut 

avseende sin egenvård, vilket innefattar beslut om kost och fysisk aktivitet. 

Egenvården kan förbättras genom patientutbildning vilket leder till att personer 

med diabetes lättare kan motiveras till en god livsstil (Socialstyrelsen, 2017a). 

Patientutbildning kan antingen ske enskilt eller i grupp, dock är det viktigt att 

kompetensen hos utbildaren är hög. Patientutbildning krävs för att nå god 

egenvård hos personer med diabetes, utbildningen bidrar till en ökad förståelse 
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som leder till en bättre egenvård (Socialstyrelsen, 2017a; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2009). Patienter och närstående ska få individuell vård och 

mötet ska vara respektfullt samt ses som ett partnerskap. Med god kontinuitet och 

hög delaktighet ges förutsättningar för patienten att berätta om sin upplevelse av 

att leva med typ 2 diabetes. Sjuksköterskan kan identifiera behov av extra råd 

gällande livsstilsförändringar eller upptäcka kunskapsbrister hos patienten som 

försämrar egenvården (Boyle, Saunders & Drury, 2015).  

 

Teoretisk referensram   
Enligt Dorothea Orems´s teori om egenvårdsbalans är målet med omvårdnaden att 

uppmuntra patienten till så hög självständighet som möjligt. Orem var en aktiv 

omvårdnadsteoretiker under 1970-talet. Orem belyser alla människors 

egenvårdskapacitet, personens förmåga att ge sig själv och andra helhet samt 

balans i tillvaron. Hälsa kopplades till egenvårdsbalans där människan har en 

förmåga att själv eller med stöd av andra klara sin egenvård. Behov av omvårdnad 

uppstod när förmågan att ta hand om sig och sin hälsa brister. Teorin bygger på att 

alla människor har behov, både fysisk och psykiska som måste uppnås för att 

uppleva hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten efter behov så att 

patienten känner hälsa och välbefinnande. Teorin om egenvårdsbalans delas upp i 

tre undergrupper egenvårdbrist, egenvård samt omvårdnadssystem. Varje 

människa har olika egenvårdsbehov beroende på sin egen syn på hälsa (Orem, 

2001; Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

  

Med god egenvårdskapacitet och med stöd av anhöriga kan personer uppnå sina 

egna egenvårdskrav vilket innebär god hälsa. När en person inte når självupplevd 

hälsa eller egenvårdskrav uppstår en egenvårdsbrist. Egenvårdsbristen är glappet 

mellan egenvårdsbehovet och personens egenvårdskrav. Sjuksköterskans uppgift 

är att stötta och kompensera brister så att en egenvårdsbalans uppnås. Människan 

har en kapacitet att vårda sig själv eller sina anhöriga, vilket är en medveten 

handling som en person väljer att göra genom att ge sig själv eller sin närstående 

omsorg (Orem, 2001; Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 
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Sociala faktorer som uppväxt, genus och ålder påverkar hur bra egenvård personen 

har. Andra faktorer som styr egenvården för stunden är hälsa, livsstil, socialt 

nätverk och stöd av anhöriga. Personer med god hälsa har ofta en förmåga till 

egenvård och kan styra sina behov väl. Trasslig och dålig uppväxt eller ett 

handikapp kan leda till att man har svårt att tillgodose sin egenvård (Orem, 2001; 

Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

De handlingar eller åtgärder som utförs för att återställa egenvårdsbalans ingår i 

omvårdnadssystemet. Handlingarna kan utföras av patienten, närstående eller med 

hjälp av en sjuksköterska och är en medveten åtgärd. Det finns tre nivåer i 

omvårdnadssystemet. Det första är ett fullständigt kompenserande system där 

egenvårdsförmågan inte fungerar alls och sjuksköterskan ansvarar och utför all 

omvårdnad. Det andra är ett delvis kompenserat system, vilket innebär att 

sjuksköterskan stöttar upp egenvårdsbristen och utför de åtgärder som måste 

kompenseras. I det tredje systemet som är ett stödjande och undervisande system, 

där sjuksköterskan informerar och utbildar patienten så att en bättre egenvård 

uppnås (Orem, 2001; Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Problemformulering   
Under de senaste decennierna har typ 2 diabetes ökat både i världen och i Sverige. 

Den främsta anledningen är ohälsosamma levnadsvanor som osunda kostvanor och 

nedsatt fysisk aktivitet. Kost och motion är viktiga faktorer i behandling och 

förebyggande åtgärder av typ 2 diabetes. Vårdpersonal upplever att flertalet av 

personer med typ 2 diabetes har ovilja att följa råd kring sin livsstil och förändra 

sina ohälsosamma vanor (Jallinoja et. al, 2007). Detta behövs lyftas för att nå ökad 

kunskap till vilka behandlingsråd som personer med typ 2 diabetes är följsamma 

till.  

   

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva patientens följsamhet till 

behandlingsråd hos personer med typ 2 diabetes. 
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Definition av centrala begrepp   
Uppsatsförfattarnas definition av vårdpersonal innefattar undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare samt annan medicinsk och omvårdnadskunnig personal. 

 

Metod   
Design   
Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Syftet med denna 

litteraturöversikt var att sammanställa aktuell forskning och kunskapsläge inom ett 

specifikt område (Friberg, 2012a).   

 

Urval   
Databaserna Cinahl och Pubmed har använts för att finna vetenskapliga artiklar 

som svarar på litteraturstudiens syfte. MeSH termer och fria sökord användes vid 

artikelsökning. Sökord som använts är: adherence, barriers, compliance, lifestyle 

changes, motivation, nursing, patient, self-care, self-management och type 2 

diabetes. Sökningarna har genomförts genom att kombinera sökord och boolesk 

sökteknik AND. En artikel har valts genom sekundärsökning via referenslistor. 

Författarna har inkluderat både kvalitativa och kvantitativa artiklar. En artikel var 

av mixad metod med störst del av kvantitativ ansats.  

 

Inklusionskriterier: artiklarna ska vara publicerade mellan 2008–2018. De ska vara 

peer reviewed samt skrivna på engelska. Deltagarna i studierna ska vara över 18 år 

och fått diagnosen typ 2 diabetes. Urvalsprocessen av artiklarna presenteras i tabell 

(bilaga 1).  

 

Tillvägagångssätt   
Uppsatsförfattarna har tillsammans varit lika aktiva och delaktiga i arbetet med 

litteraturstudien. Båda uppsatsförfattarna har varit delaktiga i sökning av artiklar, 

urval och analys samt i skrivandet. Gemensamma beslut har tagits under processen 

av arbetet. Under arbetet med litteraturstudien har uppsatsförfattarna arbetat under 

samma förutsättningar. Vid sökningen i databaserna läste uppsatsförfattarna först 

artiklarnas titel. Överensstämde titeln med det aktuella syftet fortsatte 

uppsatsförfattarna att läsa artiklarnas abstrakt. Därefter lästes artiklarnas i sin 
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helhet och de artiklar som var relevanta för studien valdes ut (Friberg, 2012b). De 

valda artiklarna är granskade innan publicering i vetenskapliga tidskrifter. Artiklar 

som valdes i databasen PubMed kontrollerades genom Ulrichsweb (Östlundh, 

2012). 

  

Värdering av artiklarnas kvalitet  
Artiklarnas kvalitet har granskats genom Högskolans Dalarnas 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Mallarna är 

modifierade utifrån William, Stoltz & Bahtsevani (2011) samt Forsberg & 

Wengström (2008). Mallarna utvärderar artiklarnas styrka respektive svaghet 

genom ja och nej frågor. Varje ja gav en poäng. Utifrån totalpoängen formades en 

procentsats som motsvarade artikelns kvalitets grad. Låg (<70%), medel (70–79%) 

och hög styrka (> 80%), (bilaga 3). Artiklar med låg kvalitét exkluderades och 

artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades. Granskningsresultatet av 

artiklarnas kvalité presenteras i resultatredovisningen (bilaga 2). 

 

Analys    
Analysen av artiklarna har skett i tre steg. I det första steget i analysen har 

uppsatsförfattarna läst igenom de aktuella artiklarna flera gånger för att kunna 

förstå innehållet och sambandet mellan artiklarna. I andra steget har 

uppsatsförfattarna letat likheter eller skillnader i artiklarna för att i tredje delen 

sammanställa materialet (Friberg, 2012a). Uppsatsförfattarna fann sex 

återkommande teman i artiklarnas resultat som kategoriserades och 

sammanfattades i sex teman: Information, kunskapsbrist, utbildning, 

självmedvetande, socialt stöd och personcentrerat förhållningssätt. En 

sammanställning av de valda artiklarna presenteras i en resultattabell (bilaga 2).  

   

Etiska överväganden   
Litteraturöversikten är sammanställd av redan publicerad forskning och 

målsättningen är att presentera forskning som överensstämmer med de generella 

etiska principerna. Principerna bygger på att deltagarna i artiklarna hade rätt till 

självbestämmande, medbestämmande, integritet och respekt av var och ens 

förmåga (Medicinska forskningsrådet, 2003). Uppsatsförfattarna syftar till att 
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presentera sanningsenligt material utan plagiering. Artiklar som används är etiskt 

godkända eller är etiskt övervägda, vilket ökar artiklarnas trovärdighet. 

Uppsatsförfattarna har översatt efter bästa förmåga och har använts sig av Tyda 

och Google translate samt lexikon. Viktiga aspekter i forskningsetik är att värna 

om människors självbestämmande, integritet och lika värde (Sandman & 

Kjellström, 2013).   

   

Resultat 
Litteraturöversiktens resultat grundades på 15 artiklar, där nio var kvantitativa och 

fem kvalitativa. En artikel var av mixad metod med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Genom sekundärsökning valdes en artikel av Svedbo-Engström, Leksell, 

Johansson & Gudbjörnsdottir (2016). Artiklarna var utförda i Australien, England, 

Finland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Indien, Kanada, Nederländerna, Sverige, 

Taiwan och USA. Faktorer som påverkade följsamheten till behandlingsråd hos 

personer med typ 2 diabetes presenteras i följande kategorier: Information, 

kunskapsbrist, utbildning, självmedvetande, socialt stöd och personcentrering. 

 

Information   
Flera artiklar beskrev att god information är en viktig faktor för att motiveras till 

ökad följsamhet till behandlingsråd och till livsstilsförändringar (Jansink, 

Braspenning, Van der Weijden & Grol, 2010; Jones, Crabb, Turnbull & Oxlad, 

2014; Svedbo-Engström et al., 2016).  

 

Jones et al. (2014) beskrev att vårdpersonal upplevde att ökad förståelse för 

sjukdomen och dess process underlättade patientens förmåga att tillgodose sig den 

information som behövdes för att ändra inlärda vanor och beteenden (a.a.). Vidare 

beskrev deltagarna i en studie av Svedbo-Engström et al. (2016) vikten av 

kontinuerlig uppföljning, då deltagare i studien efterfrågade att information som 

gavs skulle upprepas och följas upp då det skulle underlätta följsamheten till 

behandlingsråd.  

 

Faktorer som påverkade möjligheten att ge god information ur sjuksköterskans 

perspektiv framkom i en studie av Jansink et al. (2010) då deltagarna var 
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sjuksköterskor som beskrev att de saknade både motivation och tillräcklig 

kompetens att ge god information. Sjuksköterskan upplevde brist på inspiration 

och meningslöshet då patienten inte hade god följsamhet till rådgivning. Det 

framkom även att vissa sjuksköterskor hade svårigheter att ge information gällande 

livsstilsförändringar då de ansåg sig själva vara dömande gentemot patienten. 

Sjuksköterskans egna attityder upplevdes som ett hinder då de själva inte hade 

förståelsen för patientens svårighet av förändring till specifik livsstil. Vidare 

ansågs tidspress och stress påverka förmågan att lyssna till patienten och bevara 

tålamodet (a.a.). Detta framkommer även i studien av Svedbo-Engström et al. 

(2016) som beskrev att tidspressen påverkade patientens möjlighet att ställa frågor 

och få svar på sina funderingar. Vissa patienter beskrev rädsla för att ställa frågor 

då de upplevde att tiden inte var tillräcklig, vilket resulterade i att de inte fick den 

information de önskade. Det framkom även att patienterna ansåg att information 

och rådgivningen som gavs från olika vårdpersonal skulle vara konsekvent och 

inte motsägelsefull då detta ledde till mindre trovärdighet och förvirring hos 

patienten.  

 

Vidare beskrev Jones et al. (2014) att både patienter och vårdpersonal upplevde att 

patientens motivation främjade förmågan att tillgodogöra sig information, vilket 

ökade patientens följsamhet till livsstilsförändring. Vårdpersonalen i studien 

beskrev att de upplevde att patienten inte kunde tillgodogöra sig rådgivning eller 

information om patienten inte är motiverad till att förändras. 

 

Kunskapsbrist 
Flera studier beskrev att personer med typ 2 diabetes hade svårt att inse allvaret av 

sjukdomen och beskrev det som en mindre åkomma. Patienter saknade kunskap 

om diabeteskomplikationer och vad otillfredsställande blodsockerkontroll gav för 

skada på sikt. En annan betydande faktor var bristen på kunskap om vilka fördelar 

fysiskt aktivitet hade för diabetes (Brunk, Taylor, Clark, Williams & Cox, 2017; 

Visram, Bremner, Harrington & Hawthorne, 2008).  

 

Tidigare erfarenhet och okunnighet ledde till rädsla och känslomässiga reaktioner 

av att leva med diabetes, vilket ledde till sjukdomsförnekelse och medförde en 
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sämre förmåga att hantera sjukdomen. Vårdpersonal beskrev att förnekelse av 

sjukdomen resulterade i att patienten undvek att ta ansvar för sin hälsa. Dessutom 

framkom det att vissa patienter hade en apatisk inställning till sjukdomen, då de 

ansåg att det var oundvikligt att få diabetesrelaterade följdsjukdomar (Jones et al., 

2014). I studien av Nundy, Mishra, Hogan, Lee, Solomon & Peek, (2014) 

framkom det att personer som deltog i en studie där de fick utbildning med 

kontinuerlig uppföljning och återkoppling gällande patientens livsföring, upplevde 

att de blev mindre benägna att förneka sin sjukdomssituation. Dessutom blev de 

mer medvetna om allvaret med följdsjukdomar och komplikationer. 

 

Jansink et al. (2010) beskrev att patienterna i deras studie visade bristande kunskap 

om fördelen med fysisk aktivitet samt vikten av följsamhet till specifika kostråd. 

Däremot ansåg sjuksköterskorna att bristande kunskap hos patienterna försvårade 

deras möjlighet att ge adekvat livsstilsrådgivning (a.a.). Vidare säger Jones et al. 

(2014) att brist på kunskap om sin sjukdom och sjukdomsprocess var ett hinder för 

följsamhet till livsstilsförändring.  

 

Utbildning 
Följsamhet till livsstilsförändrande råd ökade när patienter fått diabetesutbildning 

(Balducci et al. 2017; Brunk et al., 2017; Nundy et al., 2014; Sweet et al., 2009; 

Trouilloud & Regnier, 2013; Visram et al., 2008; Wolever & Dreusicke, 2018). 

Diabetesutbildning kunde utföras genom grupputbildning, individuellt eller 

fokusgrupper där patienter träffades och delade sina erfarenheter. Coachsamtal där 

patienter blev uppringda regelbundet eller tre dagars intensiv utbildning hade god 

inverkan på följsamheten av behandlingsråd (Balducci et al. 2017; Nundy et al., 

2014; Sweet et al., 2009).  

 

Patienter med nydiagnostiserad typ 2 diabetes hade olika attityder kring uppfattat 

stöd och egenvård, samt vilka beteendeändringar som krävdes för att upprätta en 

god följsamhet. Vårdpersonal måste anpassa utbildningen efter individen. Hänsyn 

till genus bör beaktas vid egenvårdsutbildning. Det framkom även i studien att 

kvinnor behövde mer utbildning kring kost och motion jämfört med män. Då det 

framkom att män hade större behov av mer utbildning gällande följsamhet till 
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regelbunden medicinering samt glukoskontroll (Clark, 2009). Dessutom visade det 

sig att kvinnor med typ 2 diabetes hade fler symtom och en lägre egenvårds 

förmåga jämfört med män (Shrestha, Kosalram & Gopichandran, 2013).  

 

Enligt Jansink et al. (2010) & Visram et al. (2008) saknade patienter kunskap om 

typ 2 diabetes och fördelarna med fysisk aktivitet (a.a.). I en annan studie framkom 

det att ökad kunskap och insikt om sitt beteende ledde till en bättre följsamhet. När 

kunskapen även kopplades till det inre beteende så bidrog det till en bättre 

följsamhet (Wolever & Dreusicke, 2018). I fokusgrupper där patienter träffades 

och diskuterade sina erfarenheter kring kunskap, motivation, personligt ansvar och 

beteenden ledde till en bättre förståelse och följsamhet av sin sjukdom (Brunk et 

al., 2017). 

 

Patientutbildning som fokuserade både på fysisk aktivitet med kontinuerlig 

coachning och på teoretisk utbildning kring diabetes bidrog till en ökad följsamhet 

(Balducci et al., 2017; Nundy et al., 2014; Sweet et al., 2009). Balducci et al. 

(2017) jämförde traditionell diabetesrådgivning där gruppen fick allmänna 

rekommendationer mot en grupp som erhöll ett treårigt program. Under ett år fick 

deltagarna en individuell teoretisk utbildning och åtta träningspass som var 

teoretiska och fysiska. Deltagarna som ingick i det treåriga programmet visade 

efter fyra månader en markant minskning av stillasittande tid och en större ökning 

av daglig fysisk aktivitet jämfört med kontrollgruppen. Denna behandlingsstrategi 

var även effektiv på att minska patienternas HbA1C (p<0,0001). 

 

Trouilloud & Regnier (2013) genomförde en studie där ena gruppen blev uppsatta 

på en tre månaders väntelista och en annan grupp fick en tredagars utbildning. 

Utbildningen bestod av åtta gruppsessioner med fem till åtta deltagare, varje 

session varade i två till tre timmar. Utbildningen hade fokus på tre områden: kost, 

fysisk aktivitet och medicinering. Utbildarna arbetade i team som bestod av en 

ämnesexpert, dietist, sjuksköterskor och rådgivare inom fysiskaktivitet. Kontroll 

av HbA1C och ifyllande av egenvårdsformulär genomfördes innan studiestart och 

efter tre månader. Resultatet påvisade att en tredagars intensiv utbildning gör att 

deltagarna påverkades positivt, med ökad upplevd kompetens avseende fysisk 
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aktivitet och kost. Därutöver påvisades en förbättring efter tre månader av HbA1c 

(p<0,01). 

 

Självmedvetenhet 
Ett flertal artiklar beskrev att det fanns skillnader mellan sjuksköterskors och 

patienters uppfattning av egenvårdsförmågan (Jansink et al., 2010; Wolever & 

Dreusicke, 2018; Wu, Tung, Liang, Lee & Yu, 2014). Patienterna trodde sig ha 

mer kunskap och högre egenvårdsförmåga än vad sjuksköterskan bedömde att de 

hade. Sjuksköterskan upplevde att patienterna skattade sina utbildningsbehov lågt 

och att de inte hade insikt i vilka svårigheter de hade i hälsoutbildningen. Gällande 

stresshantering ansåg patienterna sig vara i minst behov av detta medan 

sjuksköterskorna ansåg att det skulle vara nödvändigt (Wu et al., 2014). Liknande 

beskrev Jansink et al. (2010) då sjuksköterskor påtalade att patienter tro sig ha 

inblick i sina livsstilsbeteenden. De ansåg sig ha kunskap om god kosthållning och 

att de åt hälsosamt. Dessutom framkom det att information och råd som patienter 

fått från vänner väger tungt, vilket försvårade sjuksköterskans rådgivning att nå 

fram. 

 

Vidare ansåg Svedbo-Engström et al. (2016) att patientens självkontroll utmanades 

då patienten står inför nya eller oväntade händelser i livet. Detta kan innefatta 

ändrade tider och olika sociala sammanhang. I samma studie beskrevs att 

därutöver kan en persons känslor och humör vara avgörande för patientens 

medvetna och omedvetna val. Ogenomtänkta beslut och handlingar beskrevs vara 

kopplade till stress, hög arbetsbelastning samt hormonell påverkan. För att stärka 

patientens självmedvetenhet krävdes stöd och råd från både sjukvården och 

patientens anhöriga. Då det framkom att känslomässigt stöd och förståelse från 

anhöriga är en viktig aspekt, då anhöriga stärkte patientens möjlighet att få inblick 

över sina aktiva val och handlingar (a.a.). Wolever & Dreusicke (2018) betonade 

vikten av att patienter fått insikt i sitt beteende för att nå långsiktiga och hållbara 

livsstilsförändringar. 
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Socialt stöd 
Flertal artiklar påtalade vikten av bra stöd från familj, anhöriga och vänner (Jones 

at el., 2014; Svedbo-Engström et al., 2016). För att hantera sin sjukdom ansågs 

socialt stöd från anhöriga vara viktigt för patienter med typ 2 diabetes. Bristande 

stöd från anhöriga sågs vara mycket ofördelaktigt för hanterbarheten av sjukdomen 

(Jones et al., 2014). Det sociala stödet var extra betydelsefullt vid svårhanterade 

blodsockernivåer. Information och utbildning kring diabetes för familj och vänner 

ansågs viktigt för att lindra oro och rädsla hos den närstående. Information och 

utbildning av närstående bidrog till ökad kunskap om sjukdomen och förståelse för 

de nödvändiga beteende- och livsstilsförändringar som sjukdomen medförde. Stöd 

och förståelse från närstående bidrog till ökad följsamhet till en hälsosam livsstil. 

Däremot framkom det att stödet från anhöriga även kunde kännas påfrestande. Att 

ständigt övervakas, bli ifrågasatt över sina val av mat och dryck kunde upplevas 

besvärligt och leda till känsla av skam. Oavsett detta framkom det att socialt stöd 

är en viktig faktor (Svedbo-Engström et al., 2016).  

 

Personcentrerat förhållningsätt 
Flertal artiklar framhävde vikten av att ta hänsyn till personliga egenskaper, 

individers inställning, erfarenheter och kunskap för att nå personcentrering vilket 

på sikt skall främja livsstilsförändring (Avraham, Van Dijk & Simon-Tuval, 2015; 

Simon-Tuval, Shmueli & Harman-Boehm, 2016; Svedbo-Engström et al., 2016).  

 

Avraham et al. (2015) menar att personcentrerade råd behövs ges med hänsyn till 

personliga egenskaper och karaktären hos patienten för att främja förändringar i 

livsstilen. Svedbo-Engström et al. (2016) beskriver vikten av att individanpassa 

patientens behandling efter patientens individuella situation, samt ta hänsyn till de 

känslomässiga aspekterna. Deltagarna tyckte det var viktigt att ta del av 

vårdpersonalens kunskap, erfarenheter och råd för att nå ett delat beslutfattande 

gällande vård och behandling. En deltagare uttryckte att vårdpersonal var kunniga 

på sitt ämne men de var inte expert på att leva med sjukdomen. Därmed behövs ett 

samarbete gällande vård, behandling och egenvård. Deltagarna uttryckte önskemål 

om att få en mer flexibel tillgång till vården som mötte deras personliga behov. De 

ville kunna få kontakt med vården när det uppstod ett problem eller om de hade 
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funderingar utan att begränsa sig till vardagar och fasta telefontider. Deltagarna 

hade speciellt velat ha denna flexibilitet då de nyligen fått sin diagnos detta för att 

få bedömning, vägledning, och bekräftelse på sin egenvård. Simon-Tuval et al. 

(2016) visade i sin studie att vårdpersonal bör ta hänsyn till individers inställning 

och personliga egenskaper för att nå personcentrering. Det framgick att deltagare 

med högt risktagande som var benägna att ta risker hade sämre förmåga att hålla 

en god kosthållning, främst genom att undvika fettsnål kost. Det visades även att 

personer med dessa egenskaper ledde till sämre följsamhet av fysisk aktivitet. 

 

Att ge personcentrerad vård genom kontinuitet och individanpassad information 

samt uppföljning av egenvården visade Nundy et al. (2014) i sin studie ledde till 

ökad följsamhet till livsstilsförändring. Deltagarna fick individanpassad 

information, utbildning och påminnelser om egenvård genom sms och 

telefonbaserad coaching. Följde inte deltagarna egenvårdskraven som de fick via 

sms:en blev de uppringda av en sjuksköterska som gav deltagaren telefonbaserad 

coaching. Deltagarna uppskattade det sociala stödet vilket resulterade till 

beteendeförändring, ökad kunskap, bättre egenvård och hanterbarhet av 

sjukdomen.  

 
Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultatet 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa patientens följsamhet till 

behandlingsråd vid typ 2 diabetes. De främsta faktorerna som framkom och visade 

sig påverka livsstilsförändring hos personer med typ 2 diabetes var information, 

kunskapsbrist, utbildning, självmedvetande, socialt stöd, och personcentrering. 

Alla ovannämnda faktorer bör samverka för att uppnå positiva effekter av 

livsstilsförändring. Självmedvetenhet, sjukdomsinsikt och motivation behövs för 

att tillgodose information och utbildning. Detta innebär att personcentrering och 

hänsyn till personliga egenskaper har en central roll i vården avseende 

livsstilsförändringar. 
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Resultatdiskussion 
Information och utbildning 

God information är en viktig faktor som kan främja följsamheten till 

livsstilsförändring. Flera artiklar visar att otillräcklig information leder till 

försämrad följsamhet (Brunk et al., 2017; Jansik et al., 2010; Trouilloud & 

Regnier, 2012; Visram et al., 2008). I en studie av Jones et al. (2014) beskrevs det 

att vårdpersonal upplevde att ökad förståelse av sjukdomen och dess process 

underlättade patientens möjlighet att ta till sig den information som behövdes för 

att ändra inlärda vanor och beteenden (a.a.). Kontinuerlig uppföljning och 

information som upprepades och följdes upp ansåg deltagarna i studien 

underlättade följsamheten till behandlingsråd (Janskink et al., 2010). Enligt Orem 

(2001) uppstår en egenvårdsbrist att när en patient inte får tillräcklig med 

information. Alla människor har fysiska och psykiska behov som behöver 

tillgodoses för att uppnå hälsa. När sjuksköterskan brister med att ge information 

så uppstår en egenvårdsbrist, vilket innebär att egenvårdsförmågan hos patienten 

försämras (a.a.). Det framkom i en studie att sjuksköterskan behöver utröna vilka 

hinder patienten har till en god egenvård (Jones et al., 2014). Enligt Svedbo- 

Engsröm et al. (2016) lär patienten ha en hög självmedvetenheten och insikt av det 

egna beteendet för att kunna ta emot information. 

 

I två studier framkom det att motivation ansågs vara en viktig faktor för att 

tillgodogöra sig information och rådgivning. Då det visades att omotiverade 

patienter och sjuksköterskor hade svårigheter att både ge och ta emot information 

(Jansik et al., 2010; Jones et al., 2014). Sjuksköterskor i studien av Jansink et al. 

(2010) upplevde brist av inspiration och meningslöshet då patienten inte hade god 

följsamhet till rådgivning. Tidspress och stress ansågs sig även påverka 

sjuksköterskans förmåga att lyssna och bevara tålamodet (a.a.). Dessa svårigheter 

bekräftas även av Svedbo-Engström et al. (2016) då det framkom att tidspressen 

påverkade patientens möjlighet att ställa frågor och få svar på sina funderingar, 

vilket resulterade i att de inte fick den informationen och stöd de önskade (a.a.). 

Nämnvärt är att det inte framkom att anhöriga är en viktig faktor till ökad 

följsamhet av behandlingsråd vid typ 2 diabetes, då det framkom i studien av 

Korkiakangas et al. (2011) att motivation kan ökas genom att få stöd av anhöriga 
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eller andra personer i samma situation. Genom att träffas i grupper och dela 

erfarenheter uppstår ett kunskapsbyte som leder till ökad kunskap och bättre 

följsamhet till behandlings råd.  

 

Det påvisades i flera studier att personer med typ 2 diabetes hade svårt att inse 

allvaret med sjukdomen och beskrev det som en mindre åkomma. Patienterna 

saknade kunskap om vad sjukdomen innebar, vilket påverkade patienternas 

förståelse vad otillfredsställande blodsockerkontroll gav för skada på sikt (Brunk, 

Taylor, Clark, Williams & Cox, 2017; Visram, Bremner, Harrington & 

Hawthorne, 2008). Det framkom i en annan studie att okunnighet och rädsla samt 

känslomässiga reaktioner bidrog till sjukdomsförnekelse, vilket medförde sämre 

förmåga att hantera sjukdomen (Jones et al., 2014). Vilket stärker vikten av 

utbildning då Nundy et al. (2014) påvisade i sin studie att när patienten först fick 

utbildning i diabetesvård, kontinuerlig uppföljning och återkoppling gällande 

patientens livsföring minskade sjukdomsförnekelsen samt ökade förståelsen av 

sjukdomens komplikationer och följdsjukdomar sjukdomen medför. 

 

En viktig beståndsdel i diabetesvården är utbildning då det påvisade att 

följsamheten till behandlings råd hos patienter med typ 2 diabetes ökade när 

patienten fick utbildning (Brunk et al., 2017). Både korta tredagars utbildningar 

ger gott resultat (Trouilloud & Regnier, 2012). Det framkommer även att långa 

utbildningar ger god effekt på följsamheten till livsstilsförändrande råd (Balducci 

et al., 2017). Utbildning kan ges via telefon, i grupp eller fokusgrupper där bara 

patienter träffas och delar erfarenheter med varandra (Brunk et al., 2017; Nundy et 

al., 2014; Trouilloud & Regnier, 2012). Vilket talar för vad socialstyrelsen anser 

vara viktigt att hälso- och sjukvården ska erbjuda patientutbildning i form av 

samtalsbaserad rådgivning eller grupputbildning för att stärka patientens egenvård, 

vilket är av stor vikt vid behandlingen av typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2017a). 

Som även stärks upp med vad Svensk sjuksköterskeförening (2017) påtalar att 

sjuksköterskan ska kunna erbjuda patientutbildning och anpassa information efter 

behov och resurser (a.a.). Utbildningens längd visades inte ha någon större 

betydelse, då det påvisade att följsamheten till behandlings råd ökade hos patienter 

med typ 2 diabetes oavsett utbildningens längd. Både korta tredagars utbildningar 
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och långa utbildningar ger gott resultat (Balducci et al., 2017; Trouilloud & 

Regnier, 2012). Det framkom att utbildningsmetoden inte hade någon större 

betydelse, då utbildningar via telefon, grupp eller genom fokusgrupper gav goda 

resultat (Brunk et al., 2017; Nundy et al., 2014; Trouilloud & Regnier, 2012).  

 

Information och utbildning är viktiga faktorer till en god följsamhet till 

behandlingsråd. Genom att först ta reda på patientens kunskapsnivå och motivation 

kan sjuksköterskan sedan erbjuda utbildning. Utbildningen kan anpassas beroende 

på vilka resurser som finns att tillgå i vården. I två artiklar presenterades en 

avsevärd förbättring av HbA1C, mätning av HbA1C gjordes efter tre och fyra 

månader efter studiens start (Balducci et al., 2017; Trouilloud & Regnier, 2013). 

Uppsatsförfattarna anser att resultat kan vara missvisande eftersom tre månader är 

en väldigt kort tid att utvärdera och att denna effekt var väntad. En uppföljning av 

HbA1C borde ha gjorts efter ett år för att styrka effekten av studierna.  

 

Personcentrering  

Det framkom i många artiklar att personcentrering var en viktig faktor till 

följsamhet av ändrade levnadsvanor. Personliga egenskaper, individens inställning, 

erfarenhet och kunskap var viktiga delar för att personcentrering skulle kunna 

uppnås (Avraham et al., 2015; Simon-Tuval et al., 2016; Svedbo-Engström et al., 

2016). Vilket redan är känt av svensk sjuksköterskeförening (2017) som framhäver 

vikten av att vården ska vara personcentrerad och sjuksköterskan ska kunna 

anpassa information efter behov och resurser. Patienten ska bli sedd som en egen 

person och individuella behov och resurser ska tas hänsyn till (a.a.). Enligt 

Gambling & Long (2009) byggs en personcentrering upp i fyra faser. Den första 

delen är att lära känna patienten och skapa ett förtroende. I andra fasen byggs en 

bild upp av patienten för att kunna få en förståelse av personens unika sociala 

sammanhang. Under den tredje fasen byggs en gemensam grund utifrån patientens 

mål och i sista fasen planeras en hållbar plan tillsammans med patienten. 

Personcentreringen leder patienten till en bättre följsamhet av att kunna förändra 

sina levnadsvanor utifrån egna mål och personens förutsättningar. 
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Individuellt anpassad vård med en strävan att stärka patientens sjukdomsinsikt och 

självkänsla ledde till en bättre motivation att hantera sin sjukdom (Wu et al., 

2014). Detta ansågs även stärktas av Svedbo-Engström et al. (2016) då deras 

resultat påtalade vikten av att anpassa information, behandling och med hänsyn till 

de känslomässiga aspekterna. Med ökad flexibilitet och lättare tillgång till vården 

ansåg sig patienterna ha lättare att sköta sin egenvård. Orem (2001) har delat upp 

omvårdnaden i ett system i tre nivåer beroende på hur mycket stöd i omvårdnaden 

patienten behöver. Handlingarna sjuksköterskan utförde är en medveten handling 

och anpassas efter individens behov (a.a.). Detta kan ses som en personcentrerad 

handling då sjuksköterskan anpassade sig efter patients behov av omvårdnad. 

Genom att använda sig av patientens personliga egenskaper och inställning så kan 

en personcentrerad vård ges. Vilket stärker resultatet i litteraturöversikten med 

vikten av personcentrering då också Avraham et al. (2015) och Simon-Tuval et al. 

(2016) påtalade att vårdpersonal bör ta hänsyn till individers inställning och 

personliga egenskaper för att nå personcentrering. Behandlings råd behövdes ges 

med hänsyn till personliga egenskaper och karaktären hos patienten för att främja 

förändringar av livsstilen. 

 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes för att sammanställa resultatet. Den valda designen 

ansåg uppsatsförfattarna relevant för att ge en kunskapssammanställning som 

besvarade studiens syfte. Att inkludera både kvantitativ- och kvalitativa artiklar 

ansågs lämpligt för att ge en helhetsbild av det aktuella kunskapsläget inom ämnet. 

Vilket Forsberg & Wengström (2013) styrker då de beskriver att en kombination 

av kvantitativa och kvalitativa artiklar ger ökat perspektiv på forskningsresultatet. 

 

Uppsatsförfattarna valde att inkludera artiklar till resultatdelen som publicerats 

mellan 2008–2018. Detta för att ta del av den senaste forskningen inom ämnet, 

genom att utesluta äldre artiklar så speglar resultatet den senaste forskningen. 

Artikelsökningen genomfördes i databaser Cinahl och Pubmed, vilket 

uppsatsförfattarna anser som en styrka då dessa databaser innehåller framförallt 

omvårdnadsforskning. Ett stort utbud av artiklar hittades inom det aktuella ämnet, 
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vilket bidrog till att artiklar med god kvalitet kunde väljas. Detta kan även ha 

påverkat resultatet negativt då 15 artiklar enbart valdes att granskas. Dessutom 

ansåg uppsatsförfattarna att deras urvalsmetod av artiklarna gav en styrka, då 

uppsatsförfattarna valde att först samla in 15 unika artiklar som besvarade studiens 

syfte innan resultatsammanställningen av artiklarna påbörjades. Granskningen av 

de valda artiklarna skedde i flera steg. Uppsatsförfattarna har både tillsammans 

och enskilt läst, diskuterat, analyserat och kvalitetsgranskat de valda artiklarna, 

vilket ger litteraturöversikten en högre reliabilitet. Uppsatsförfattarna har i arbetets 

gång strävat efter att inte förvränga fakta eller lägga till personliga åsikter i 

litteraturöversikten. Detta för att ge en så sanningsenlig bild som möjligt. 

Uppsatsförfattarna har diskuterat och haft åsikter kring hur de tolkat vissa artiklar, 

vilket ytterligare stärker reliabiliteten.  

 

För att bedöma artiklarnas kvalitet, kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av 

Högskolans Dalarnas kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

studier. Mallarna är modifierade utifrån William, Stoltz & Bahtsevani (2011) samt 

Forsberg & Wengström (2008). Artiklar med medel- och hög styrka inkluderades, 

varav studiens 15 artiklar var fyra artiklar med medel styrka och tio artiklar hög 

styrka. Detta bidrar att litteraturöversikten bygger på studier med god kvalitet 

vilket bidrar till ökad trovärdighet. Artiklarna var skrivna på engelska och artiklar 

på andra språk uteslöts. Uppsatsförfattarna läste och översatte artiklarna både för 

sig själva och tillsammans. När uppsatsförfattarna hade svårt att översätta eller få 

ihop sammanhang i texten användes översättningsprogram Tyda och Google 

translate, detta för att minska risken för feltolkning. De artiklar som använts 

kommer från flera länder Australien, England, Finland, Frankrike, Indien, Irland, 

Israel, Italien, Kanada, Nederländerna, Sverige, Taiwan och USA vilket ger ett 

bredare perspektiv och ett mångkulturellt perspektiv. Detta kan anses både som en 

styrka och svaghet i litteraturöversikten. Styrkan är att resultatet speglar en stor 

kulturell mångfald och svagheten är att resultatet kan vara svårare att tillämpa i 

Sverige. Då de andra länderna inte har kommit lika långt i diabetesvården.  
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Etikdiskussion 
Uppsatsförfattarna har valt artiklar som antingen varit etiskt godkända av etisk 

kommitté eller redovisade ett etiskt övervägande, vilket resulterar i en hög etisk 

validitet. Artiklarna överensstämmer med de generella etiska principerna. 

Principerna bygger på att deltagarna i artiklarna har rätt till självbestämmande, 

medbestämmande, integritet och respekt. Uppsatsförfattarna har strävat efter att 

inte vara dömande eller lagt in egna värderingar angående olika livsstilar och olika 

personliga egenskaper. Detta till hänsyn av de etiska aspekterna. Resultatet i 

litteraturöversikten är etiskt försvarbart då uppsatsförfattarna har valt artiklar från 

olika länder. Uppsatsförfattarna har inte lagt några värderingar gällande 

deltagarnas genus, etnicitet eller religiösa tro. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
Denna sammanställning kan bidra till ökad förståelse av de faktorer som bidrar till 

följsamhet av behandlings råd för personer med typ 2 diabetes. Detta kan leda till 

kostnadsbesparingar och minskat lidande för den enskilda individen. Sjukdomen är 

förenad med komplikationer vilket skapar en utmaning för hälso- och sjukvården. 

Denna litteraturöversikt kan bidra till en ökad förståelse för patientens följsamhet 

av behandlingsråd. 

 
Slutsats 
Studiens resultat visar att sjuksköterskan måste ha en förståelse för vilka faktorer 

som påverkar följsamheten till behandlingsråd vid typ 2 diabetes. Sjuksköterskan 

behöver få insikt i patientens tidigare erfarenheter, kunskap och personliga 

egenskaper för att sedan anpassa information och utbildning till patienten. Detta 

leder till att vården blir personcentrerad. En personcentreradvård ger patienten 

förutsättning att öka självmedvetenheten och motivation till att förändra 

ohälsosamma vanor. Detta med stöd från både anhöriga och sjukvården, vilket 

resultatet i vår litteraturöversikt påvisat leda till ökad följsamhet av behandlingsråd 

vid typ 2 diabetes. 
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Förslag till vidare forskning 
För att ge en personcentrerad vård anser uppsatsförfattarna att vidare forskning 

behövs gällande patienters självmedvetenhet. Ökad insikt om sin livsstil 

underlättar för patientens möjlighet att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor.  
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Bilaga 1. Sök tabell 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa 

och utvalda artiklar 

Databas  Sökord  Antal 
träffar  

Urval 
efter 
lästa 
titlar   

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt   

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n=15  

CINAHL 

 

Type 2 diabetes AND 
Lifestyle changes 
AND Adherence  

40  13  3   2 

  

  
CINAHL Type 2 diabetes AND 

motivation 
And Barriers  

41 15  5 3 

 CINAHL 

 

Type 2 diabetes OR 
Type 2 diabetes 
mellitus OR t2dm 
AND self-efficacy 
AND patient 
compliance  

 52  8  4  3 

  

  

CINAHL Diabetes type 2 AND 
adherence OR barries 
AND lifestyle changes 

40 18 4 2 

PUBMED  

 

Type 2 diabetes AND 
advice AND 
compliance AND 
nursing 

6  2  1  1 

  

  
PUBMED 

 

Type 2 
diabetes AND lifestyle 
changes AND 
adherence AND 
compliance 

45 10 4  1 

  

PUBMED 

 

Type 2 diabetes AND 
self-efficacy AND 
adherence AND 
motivation 

17 3 2 2 

 

PUBMED Type 2 diabetes AND 
Self efficacy AND 
compliance AND 
nursing 

25 4 1 0 

Sekundär 
sökning 

    1 
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Bilaga 2 Resultattabell 
FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Avraham, R., Van 
Dijk, D., & Simon-
Tuval, T. 
 
2015 
 

Israel 

Regulatory focus and 
adherence to self-care 
behaviors among adults 
with type 2 diabetes 

Testa sambandet 
mellan reglerande 
fokus för vuxna med 
typ 2 diabetes samt två 
beteende 
livsstilsförändringar 
gällande fysisk 
aktivitet och 
medicinering.  

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie. 

n=130 Initiativtagare har högre 
följsamhet av 
livsstilsförändringar än 
förebyggare. Personcentrerad 
vård behöver ges beroende på 
den personliga karaktären. 

Hög, 97 % 

Balducci, S., D Érrico, 
V., Haxhi, J., 
Sacchetti, M., 
Orlando, G., Cardelli, 
P…  
 
2017 
 

Italien 

Effect of a behavioral 
intervention strategy for 
adoption and 
maintenance of a 
physically active 
lifestyle: The Italian 
diabetes and exercise 
study 2 (IDES_2) 

Bedöma effekten av ny 
beteendestrategi med 
att öka dagliga 
aktiviteten och minska 
stilla sittande tid. 

Kvantitativ 
 
En kontrollgrupp 
och en 
referensgrupp. 
Referensgruppen 
fick utbildning 
och stöd med sin 
träning i tre år. 

n=300 (150 i 
behandlingsgr
upp och 150 i 
kontrollgrupp  

Minskning av stillasittande tid 
och ökning av aktivitets tid. 
HbA1C minskade 

Hög, 86% 

Brunk, D. R., Taylor, 
A. G., Clark M. L., 
Williams, I. C., & Cox 
D. J 
 
2017 
 
Usa 

A culturally appropriate 
self-management 
program for hispanic 
adults with type 2 
diabetes and low health 
literacy skills 

Undersöka möjligheten 
att anpassa 
patientcentrerat 
livsstilsmodifierat 
program för 
självhantering av typ 2 
diabetes. Till 
latinamerikansk 
befolkning med låg 
hälsokunskap. 

Kvalitativ 
 
Fyra stycken 
grupputbildningar 
som spelades in 
digitalt.  

n=9 Utbildning ger högre kunskap 
och medvetenhet. 
Personcentrering är viktigt vid 
kulturella krockar. 

Medel, 72% 
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FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Clark, A.  
 
2009 
 

Irland 

Effects of routine 
education on people 
newly diagnosed with 
type 2 diabetes 

Att öka kunskapen 
kring diabetes och 
erhålla uppfattningar 
om personer som 
nyligen har 
diagnostiserats med 
typ 2 diabetes. Samt 
undersöka 
följsamheten av 
egenvårdsbehov. 

Kvantitativ 
 
Korrelations 
studie. 

n=168 Män får diagnos vid yngre ålder, 
kvinnor väntar längre på att få gå 
grupputbildning. Män behöver 
mera utbildning kring 
medicinering och kvinnor kring 
kost och motion. 

Medel, 79% 

Jansink, R., 
Braspenning, J., Van 
der Weijden, T., 
Elwyn, G., & Grol, R. 
 
2010 
 

Nederländerna 

Primary care nurses 
struggle with lifestyle 
counseling in diabetes 
care: A qualitative 
analysis 

Undersöka vilka 
barriärer 
sjuksköterskor möter 
i livsstilsrådgivning 
till patienter med typ 
2-diabetes. 

Kvalitativ  
 
Halvstrukturerad 
studie med semi-
strukturerade 
djupintervjuer 
som 
ljudinspelades 
och 
transkriberades. 

n=13 (13 
stycken 
kvinnor) 

Sjuksköterskor kände de flesta 
hinder på patientnivå. Patienter 
hade begränsad kunskap om en 
hälsosamlivsstil och begränsad 
blick i sitt eget beteende. 
Sjuksköterskor anger sig ha brist 
på rådgivningsförmåga. 

 

Hög, 88% 

Jones, L., Crabb, S., 
Turnbull, D., & 
Oxlad, M.  
 
2014 
 

Australien 

Barriers and facilitators 
to effective type 2 
diabetes management in 
a rural context: A 
qualitative study with 
diabetic patients and 
health professionals 

Identifiera faktorer som 
hindrar och underlättar 
en effektiv typ 2 
diabetes hantering. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer. 

n=18 (Åtta 
patienter och 
10 
vårdpersonal) 

Viktigt att kartlägga hinder hos 
patienten. 

Hög, 84% 
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Nundy, S., Mishra, A., 
Hogan, P., Lee S.M., 
Solomon, M.C., & 
Peek, M.E.  
 
2014 
 
USA 

 

How do mobile phone 
diabetes programs drive 
behavior change? 
Evidence from a mixed 
methods observational 
cohort study. 

Bedöma beteende 
effekten av careSmart, 
en teoretiskt styrd, 
mobiltelefon-baserad 
intervention för 
diabetes beteende stöd, 
som kombinerar 
automatiska sms med 
personliga svar från en 
sjuksköterska. 

Mixad metod  
 
Observation 
kohortstudie med 
både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 
Vilket innefattade 
djupintervjuer och 
undersökningsdata.  
 
 
 
 

n=67 (14 
stycken deltog 
i 
djupintervjuer) 

Mobil baserade interventioner 
visade förbättrad vidhäftning till 
egenvårdsförmågan gällande 
medicinering, glukosövervakning, 
fotvård, motion och hälsosam kost. 
Deltagarna uppgav ökad kunskap, 
förändrad attityd samt uppfattad 
kontroll av sin diabetes. 

Hög, 84% 

Shrestha, A. D., 
Kosalram, K., & 
Gopichandran, V.  
 
2013 
 

Indien 

Gender difference in care 
of type 2 diabetes 

Utvärdera skillnaden i 
vården av typ 2 
diabetes avseende kön i 
västra Nepal. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
med frågeformulär. 

n= 200 (100 
kvinnor och 
100 män) 

Kvinnor har mera symtom av 
diabetes. Kvinnor hade en lägre 
egenvårdsförmåga. Kvinnor har 
sämre möjlighet till goda kostvanor 
jämfört mot män. 

Medel, 75% 

Simon-Tuval, T., 
Shmueli, A., & 
Herman-Boehem, I.  
 
2016 
 

Israel 

Adherence to self-care 
behaviors among patients 
with type 2 diabetes: The 
role of risk preferences 

Analyser hur vida 
graden av 
riskpreferenser är 
förenat med följsamhet 
av vuxna med typ 2 
diabetes av egenvårds 
beteende. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
med validerade 
frågeformulär. 

n=408 Att identifiera risktagande patienter 
som har lägre egenvårdsförmåga 
och kunna ge dessa patienter extra 
stöd och personliga råd. 

Hög, 90% 
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Svedbo-Engström, 
M., Leksell, J., 
Johansson, U-B., & 
Gudbjörnsdottir, S. 
 
2016 
 
Sverige 

 

What is important for 
you? A qualitative 
interview study of li 
ving with diabetes and 
experiences of diabetes 
care to establish a basis 
for a tailored Patient-
Reported Outcome 
Measure for the Swedish 
National Diabetes 
Register 

Beskriva viktiga 
aspekter i livet för 
vuxna individer med 
diabetes. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
ljudinspelade intervjuer. 
Deltagarna fick beskriva 
sin upplevelse att leva 
med diabetes. 

n=29 (typ 1 
diabetes 15 
stycken och 
typ 2 diabetes 
14 stycken) 

Ge stöd och vägledning samt 
professionellt stöd av 
anhöriga. Individuella skräddar 
sydda behov är viktigt i 
diabetesvården. 

Hög, 92% 

Sweet, S. N., Fortier, 
M. S., Guérin, E., 
Tulloch, H., Sigal, R. 
J., Kenny, G. P., & 
Reid, R. D.  
 
2009 
 

Kanada 

Understanding physical 
activity in adults with 
type 2 diabetes after 
completing an exercise 
intervention trial: A 
mediation model of self-
efficacy and autonomous 
motivation 

Testa personers 
autonoma motivation 
till fysisk aktivitet hos 
typ 2 diabetiker med 
uppföljning efter sex 
månader och ett år. 

Kvantitativ 
 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Frågeformulär som mäter 
hinder av egenvård. 

n=234 Viktigt att fortsätta att 
motivera och stärka 
egenvården till fysisk aktivitet 
mellan årskontrollerna. 

Hög, 83% 

Trouilloud, D., & 
Regnier, J.  
 
2013 
 

Frankrike 

Therapeutic education 
among adults with type 2 
diabetes: Effects of a 
three-day intervention on 
perceived competence, 
self-management 
behaviours and 
glycaemic control 

Bekräfta och utöka 
kunskap om terapeutisk 
patientutbildning. 
Utvärdera effekten på 
ett tre dagars program 
efter tre månader. 

Kvantitativ 
 
Randomiserad 
kontrollerad studie. En 
kontrollgrupp som vart 
uppsatta på väntelista i 
tre månader och 
referensgruppen fick en 
tredagars utbildning. 

n=99 (51 män 
och 48 
kvinnor) 

Förbättring av HbA1C efter tre 
månader och bättre uppskattad 
kunskap av kost och 
fysiskaktivitet. 

Hög, 89 % 
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Visram, S., Bremner, 
A. S., Harrington, B. 
E., & Hawthorne, G.  
 
2008 
 
England 

Factors affecting uptake 
of an education and 
physical activity 
programme for newly 
diagnosed type 2 
diabetes 

Undersöka erfarenhet, 
åsikter och 
uppfattningar av 
programmet, samt 
identifiera strategier för 
att undanröja 
eventuella hinder. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna fick 
själv beskriva sina 
upplevelser med 
egna ord. 

n=21 (11 
programdeltag
are och 10 
icke besökare) 

Brist på förståelse och kunskap 
kring diabetes. Brist på kunskap 
med fördelarna av fysiskaktivitet. 
Behov av skräddarsydda program. 

Medel, 76 % 

Wolever, R. Q., & 
Dreusicke, M. H.  
 
2018 
 

Usa 

Integrative health 
coaching: a behavior 
skills approach that 
improves HbA1c and 
pharmacy claims-derived 
medication adherence 

Fastställa hur vida IHC 
förbättrar oral 
medicinering och 
följsamhet samt om 
HbA1C förbättras. 
Kontrollera 
psykosociala åtgärder 
samt följsamhet efter 
kursen. 

Kvantitativ 
 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 

n=56 (30 
stycken fick 
ingå i IHC 
programmet 
och 26 stycken 
tilldelades 
ordinarie 
program) 

Genom att öka patientens insikt i 
sina beteenden och främja egenvård 
leder till en bättre följsamhet. 
Beteende kunskapen blir långvarig 
när den kopplas till inre motivation. 

Medel, 79% 

Wu, S.-F. V., Tung, 
H.-H., Liang, S.-Y., 
Lee, M.-C., & Yu, 
N.C.  
 
2014 
 

Taiwan 

Differences in the 
perceptions of self-care, 
health education barriers 
and educational needs 
between diabetes patients 
and nurses 

Undersöka skillnader 
mellan patienter och 
sjuksköterskor 
angående patienters 
engagemang till 
egenvård och barriärer 
hos deltagarna. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudie 
med fyra enkäter 
till patienter och 
sjuksköterskor. 

n=514 (312 
patienter med 
typ 2 diabetes 
och 202 
sjuksköterskor
) 

Stora skillnader mellan patienten 
och sjuksköterskans uppfattningar 
om egenvård. Patienterna upplevde 
en bättre egenvårdsförmåga jämfört 
mot sjuksköterskorna. 

Hög, 86% 
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Bilaga 3. 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvalitativa studier 
 
 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 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvantitativa studier 
 
 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 frågeställningarna tydligt formulerade?   
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.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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