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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökat drastiskt under de senaste tre 

decennierna. De tre centrala faktorerna som bidrar till uppkomsten diabetes typ 2 är 

nedsatt fysisk aktivitet, fetma och har minskad förståelse kring kostens betydelse. Det 

finns begränsad kunskap kring beteenden av personer med nydebuterad diabetes typ 2 

och hur väl de uppfattar given information om deras sjukdom.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans information om 

egenvård till patienter med nydebuterad diabetes typ 2 och patientens upplevelse av 

informationen. 

Metod: Litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: I litteraturöversiktens resultat framkom det att informationen inte är tillräckligt 

personcentrerad och att informationen bör anpassas till varje individ, detta på grund av 

att sjuksköterskan inte har tillräckligt med kunskap om vad sjukdomen innebär. I 

resultatet påvisas även olika metoder som finns för att informera på bästa möjliga sätt. 

Motivation är en central faktor till hur man hanterar livsstilsförändringar och sjukdomen. 

Det framkommer även hur skam är kopplat till fetma, dålig egenvård och därmed svårt 

att uttrycka de svårigheter som finns i sjukdomen detta till följd av brist på information. 

Hanteringen av sjukdomen påverkas även av sociala faktorer, gott socialt stöd såsom 

familj har bättre förutsättningar än de utan stöd. Däremot kan det förekomma hinder för 

familjen och deras villighet att vara anpassningsbara. 

Slutsats: Sjuksköterskan bör se patienten som en egen individ och därefter anpassa 

information för att främja hälsosamma levnadsvanor. Personcentrerat förhållningsätt 

uppmanar patienten att ta ställning till sin egen livsvärld och få motivation till 

livsstilsförändringar.  
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Abstract 

Background: Diabetes type 2 is a people's disease that has increased dramatically over 

the past three decades. The three key factors that contribute to the emergence of type 2 

diabetes are impaired physical activity, obesity and reduced understanding of the 

importance of the diet. There is limited knowledge about behaviors and how well they 

perceive given information about their disease. 

Aim: The purpose of this literature study is to describe the nurse's information on self-

care to patients with new-type diabetes type 2 and the patient's experience of the 

information. 

Method: Literature review based on 15 scientific articles 

Results: In the results of the literature review it appeared that teaching is not sufficiently 

person-centered and that the information should be adapted to everyone, this because the 

nurse does not have enough knowledge about what the disease means. The results also 

show various methods available for teaching in the best possible way. Motivation is a 

key factor in how to handle lifestyle changes and the disease. The studies also show how 

shame is linked to obesity, poor self-care and thus difficult to express the difficulties that 

are present in the disease as a result of lack of information. The management of the 

disease is also affected by social factors, good social support such as family has better 

conditions than those without support. However, there may be obstacles for the family 

and their willingness to be adaptable. 

Conclusion The nurse should see the patient as an individual and then adapt information 

to promote healthy living habits. Person-centered approach encourages the patient to 

assess his or her life and motivate lifestyle changes. 
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Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss kring upplevelsen hos personer med diabetes typ 2 eftersom 

de flesta sjuksköterskor kommer att möta denna patientgrupp. Diabetes ses idag som en 

folksjukdom som har ökat drastiskt under de senaste tre decennierna. En av orsakerna 

till att detta ökat i en alarmerande takt beror bland annat på brist av kunskap om 

sjukdomen hos de drabbade. Mål med denna litteraturöversikt är att beskriva 

sjuksköterskans givna information om egenvård vid diabetes typ 2 och patientens 

upplevelse av den givna informationen.  

Bakgrund 

Diabetes 

I framtiden uppskattas en radikal ökning av antalet personer som kommer att drabbas av 

diabetes typ 2. År 2035 uppskattas cirka 592 miljoner människor att ha drabbats 

(Ozbayer et al., 2017).  Flera faktorer som ökar risken för att drabbas av diabetes typ 2 

är nedsatt fysisk aktivitet och fetma (Palermo, Maggi, Maurizi, Pozzilli & Buzzetti, 

2014). Fysisk aktivitet reducerar kroppsvikten vilket då fördröjer eller förebygger 

sjukdomen. När diabetes typ 2 har utvecklats är blodglukosnivån hög, men i samband 

med fysisk aktivitet och viktnedgång kan nivån av blodglukos stabiliseras (a.a).  

  

Diabetes mellitus typ 2 är en av de kroniska sjukdomar som ökar mest världen över vilket 

är ett stort samhällsproblem. Majoriteten som utvecklat diabetes typ 2 är personer mellan 

45 och 65 år (Palermo et al., 2014). Diabetes typ 2 har så kallad insulinresistens vilket 

påverkar olika vävnader i kroppen såsom fettvävnad, skelettmuskulatur och levern 

genom minskat glukosupptag på grund av en försämrad insulineffekt. Insulinresistens 

sker vanligtvis på personer som uppvisar mycket bukfett som påverkar 

ämnesomsättningen. Vid diabetes typ 2 producerar dels inte pankreas tillräckligt med 

insulin och cellerna i kroppen har minskad förmåga att ta upp insulin p.g.a. det ökade 

antalet fettceller. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt och många har haft sjukdomen i 

flera år innan den har diagnostiserats. Sjukdomsförloppet är långsamt eftersom kroppen 

har en begränsad förmåga att ta upp insulinet, detta leder till en långvarig brist och 

därmed en hög halt av glukos i blodet (Palermo et al., 2014). Skillnaderna mellan typ 2 

diabetes och typ 1 diabetes är att typ 1 diabetes är medfött och bukspottkörteln har slutat 
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att producera insulin. Immunsystemet angriper och förstör de insulinproducerande 

cellerna i bukspottkörteln vilket leder till insulinbrist. Detta innebär att substitution för 

avsaknad insulinproduktion ges i form av dagliga injektioner med insulin (Del Rizzo et 

al., 2016). Det har nyligen uppmärksammats hur fetma är en bidragande faktor till att 

utveckla typ 2 diabetes. Fetma orsakar en ökad utsöndring av inflammatoriska reaktioner 

i kroppen. Inflammationen påverkar kroppen genom en ökad död av cellerna som finns 

i bukspottskörteln och orsakar kronisk hyperglykemi (Ozbayer et al., 2017). 

Diagnos 

För att fastställa diagnosen diabetes behövs olika utredningar ske när patienten uppvisar 

symptom såsom viktnedgång, ökad törst, överaktiv blåsa, försämrad syn och domningar 

i händer/fötter. Två olika blodprover tas för att mäta blodsockernivån. P-glukos visar det 

aktuella blodsockervärdet, det är ett prov som skall tas fastande där man ska vara 

fastande i minst 8–12 timmar. Referensvärdet för faste p-glukos ligger på <5,6 mmol/L. 

Det andra provet heter HbA1c som visar blodsockerhalten under de senaste tre 

månaderna. HbA1c kallas även för glykerat hemoglobin, detta beror på att hemoglobin 

delen i de röda blodkropparna (erytrocyter) binder sig till glukos. Efter 120 dagar bryts 

erytrocyterna ner och procentandelen av glykerat hemoglobin kan mätas. Referensvärdet 

för HbA1c ligger på <39mmol/mol. Om värdet överstiger >48mmol/mol i kombination 

med höga faste p-glukos värden >7,0mmol/L kan diagnosen fastställas. Två-tre månader 

efter fastställd diagnos behövs ett nytt blodprov av HbA1c tas (Petersman et al., 2018). 

Behandling 

Läkemedelsbehandlingen består i första hand av perorala antidiabetika. Läkemedlen 

påverkar blodglukos regleringen på olika sätt, vissa läkemedel stimulerar en egen ökad 

insulinfrisättning i bukspottskörteln medan andra läkemedel ökar insulinkänsligheten i 

cellerna som leder till en minskad insulinresistens. Om reglering av bland annat motion, 

kost och perorala läkemedel inte har en önskvärd effekt kan patienten behöva 

insulinbehandling (Almås, 2006). 

Kost 

Kosten för diabetiker är en av de viktigaste faktorerna. Mängden samt typen av kost är 

grunden för människans hälsa. Samhället idag har förändrats och upplevs mer stressigt 
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och människor finner inte tiden för att äta en ordentlig husmanskost. Främsta orsaken till 

övervikt beror på för högt energiintag i relation till den energin som förbrukas. 

Diabeteskosten bör innehålla en varierad kost med långsamma kolhydrater, protein och 

grönsaker var tredje timme för att upprätthålla en god ämnesomsättning och 

blodsockernivå. En hälsosam kost resulterar vanligtvis i viktnedgång som i sin tur 

påverkar kroppens förmåga att ta hantera glukosen i blodet (Wattanakorn, Deenan, 

Puapan & Kraenzle Schneider, 2013). 

Unwin & Unwin (2014) berättar om olika tips i sin studie angående anpassad kost för 

diabetiker. De skriver att smör och margarin kan bytas ut mot olivolja, stärkelse ska helst 

uteslutas i kosten då det innehåller mestadels socker. De berättar att sötningsmedel och 

stärkelse har en tendens att göra oss människor mer hungrig, vilket i sin tur påverkar 

vikten.  

Fysisk aktivitet 

Det finns olika behandlingsalternativ för typ 2 diabetes och målet med 

diabetesbehandlingen är att hålla blodsockernivån inom hälsosam gräns, cirka 4–6 

mmol/L innan måltid och lägre än 10 mmol/L 1,5 timme efter måltid. Personer som lider 

av typ 2 diabetes bör ha en god självhantering där fysisk aktivitet och viktnedgång blir 

prioriterat. Regelbunden fysisk aktivitet ger flera positiva effekter bland annat en 

hälsosam och stabil vikt som medför ett jämnare blodsocker (Koponen, Simonsen & 

Suominen, 2017). 

Genom att göra patienten medveten om sina riskfaktorer och att motverka sjukdomen 

förbättras möjligheterna att motivera till fysisk aktivitet. Information om hur fysisk 

aktivitet förändrar kroppen till ett mer hälsosamt tillstånd samt ökar chansen till en 

förbättrad livskvalité, kan bidra till ökad motivation, samt tillfredställning av livet där 

motion och hälsosam mat framstår som mer positivt än negativt (Korkiakangas, Taanila 

& Keinänen-Kiukaanniemi, 2010). 

Komplikationer 

Vid diabetes typ 1 och typ 2 finns två olika komplikationer som kan uppkomma, akuta 

komplikationer och sena komplikationer.  
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Den akuta komplikationen är hypoglykemi (för låga blodsockervärden). Utvecklingen 

av hypoglykemi kan ske under flera timmar och tillståndet är livshotande utan 

behandling. Detta tillstånd orsakar att cellerna i kroppen inte har tillräckligt med energi 

för att fungera optimalt Dessa orsaker leder till insulinkänning med låg glukos. När 

värdet sjunker till 2,5 mmol/L eller lägre uppkommer symtom i form av blekhet, 

darrningar, svettningar, svaghetskänsla, hjärtklappning, hunger, oro och i värsta fall 

hamna i koma. (Ericsson & Ericsson 2013). 

En senare komplikation är hyperglykemi (för höga blodsockervärden) Förekomsten av 

hyperglykemi inträffar antingen vid otillräcklig insulintillförsel eller vid ökat behov av 

insulin till exempel vid infektion. Detta kan även vara en stor risk när för låg 

insulintillförsel i kombination med ökat insulinbehov och kraftig stress (långvarig 

nervositet, upprördhet, rädsla, akut sjukdom såsom akut hjärtinfarkt). Cellerna i kroppen 

förbränner mycket fettsyror eftersom den inte kan ta upp glukosen i blodet och löser 

energibehovet i form av att ökad fettförbränning. Denna förbränning bildar ketonkroppar 

som orsakar en metabolisk acidos (Ericsson & Ericsson 2013). 

Ericsson och Ericsson (2013) menar att den sena komplikationen uppkommer både vid 

diabetes typ 1 och typ 2, hyperglykemi skadar kroppens vävnader, speciellt i blodkärlen. 

Uppkomsten av detta beror på protein glykering som innebär att glukos binds till 

proteiner. De celler/vävnader som oftast drabbas sämst av detta är de som är 

insulinberoende eftersom dessa vävnader inte kan kontrollera sitt glukosinflöde. Några 

av de celler/vävnader är till exempel kärlendotel, nervceller, blodkroppar och globuliner. 

Proteinglykering är orsaken till uppkomsten av komplikationer som angiopati 

(kärlsjukdom), nefropati (skadade kärl i njurarna) och neuropati (skador på nerver). 

Andra vanligt förekommande komplikationer i samband med diabetes är hjärtinfarkt, 

stroke och perifer kärlsjukdom (a.a). 

En diagnos kan också vara en motivationsfaktor i form av att människor är villiga att 

ändra sina livssituationer genom att utföra aktiviteter, reglera dagliga rutiner och 

omorganisera sina livssituationer. Även om diagnosen kan vara en motivationsfaktor för 

vissa kan det även begränsa andra, vissa personer som redan lider med komplikationer 

såsom neuropati, upplevelsen av försämrad livskvalitet och begränsningar i det dagliga 

livet. En begränsning i form av ovilja att vara fortsatt aktiv för att främja och förebygga 

ytterligare komplikationer (Ekman et al., 2011). 
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Sjuksköterskans roll 

I mötet med personer som har drabbats av diabetes typ 2 har sjuksköterskan en stor roll 

för hur den personliga upplevelsen tolkas samt motivera till de möjligheter som finns till 

förbättring (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt den nya 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor innebär sjuksköterskans ansvar att kunna 

bemöta och genomföra omvårdnad i partnerskap med patienten. Sjuksköterskan skall 

kunna identifiera vad hälsa betyder för den enskilde individen och skapa förutsättningar 

för patienten att kunna prioritera och fatta beslut om sin egen vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

  

Som sjuksköterska skall det finnas kunskaper om, och förståelse för 

kommunikationsprocesser och förmågan att kunna tänka tillsammans i ett möte, detta 

för att förbättra patientsäkerheten och öka delaktighet (Socialstyrelsen, 2015). 

För att öka kunskapen hos den enskilde vårdtagaren föreslås att individualisera 

informationen (Fernandes & Naidu, 2017). Det är nödvändigt att motivera och engagera 

genom information. Patienten måste hitta egna acceptabla tolkningar av vad sjukdomen 

kan leda till. Detta har visat sig vara viktigt genom att samla information och vidta 

åtgärder enligt egen bedömning av trovärdighet i den information som är given (a.a). 

Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård är ett arbetssätt som innebär att inte reducera en patient 

till enbart deras sjukdom, utan snarare se en patient från ett mer holistiskt perspektiv där 

deras uppfattningar, integration inom en viss miljö, styrkor, framtida planer och 

rättigheter bör beaktas. En personcentrerad arbetsmodell bygger på att engagera 

patienten i sin egen vård, det vill säga att patienten aktivt tar del av de beslut samt 

beslutprocess som görs kring denne (Ekman et al., 2011). 

  

Det är viktigt att lära känna personen bakom patienten där personen beaktas som en 

människa med anledning, vilja, känslor och behov (Ekman et al., 2011). Den 

personcentrerade vården innebär utmaningar för både vårdtagaren och vårdgivaren. Vid 

sjukdom faller ofta de planer som gjorts för livet, en sårbarhet som uppkommer. Utifrån 

denna utgångspunkt är det viktigt som sjuksköterska att ge patienten möjlighet att 

presentera sig själv som en person i form av en sjukdoms berättelse, en utgångspunkt för 
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att bygga ett samarbete. Utmaningen för sjuksköterskan ligger i att ta emot personens 

självuttryck på ett sådant sätt där förtroendet stärks och resurser för läkning kan 

identifieras, ett partnerskap som uppmuntrar och ger patienter makt till att aktivt delta i 

att hitta lösningar på deras problem (a.a). 

Teoretisk referensram - Joyce Travelbee 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee bygger sin teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter, relationen mellan sjuksköterska och patient. Teorin bygger 

på att hjälpa en person, familj eller ett samhälle att förebygga samt hantera sjukdom, 

lidande och finna mening i dessa upplevelser. Detta kan uppnås genom att etablera den 

mellanmänskliga relationen (Travelbee 1971). Etableringen mellan människor sker 

genom att gå igenom de fem interaktionsfaserna, det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati med ömsesidig förståelse och kontakt. Travelbee (1971) 

betonar vikten av att kunna skapa en förståelse för den enskilde patienten, sjuksköterskan 

bör inte dra paralleller med andra patienter sjuksköterskan mött. Patienten är en enskild 

person med egna upplevelser och erfarenheter, patienten skall ses som en unik person 

(a.a).  

 

Ett av det viktigaste redskapet i mellanmänskliga relationen är kommunikationen, där 

patient och sjuksköterska förmedlar sina känslor och tankar. För att målet inom 

omvårdnaden skall kunna uppnås måste kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska fungera (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan skall skapa en uppfattning om 

personens egna uppfattningar rörande den egna sjukdomen i form av förklaringar till 

varför ett symtom har uppkommit eller hur den kan undvikas. Etableringen av 

kommunikationen kan ske när patienten och sjuksköterskan förstår varandra. När 

sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose patientens behov, då har kommunikationen 

nått sitt syfte. Det är viktigt att en sjuksköterska kan behärska kommunikationens teknik. 

Mötet mellan patient och sjuksköterska störs om sjuksköterskan inte har förmågan att 

förstå och se patienten som unik. Till följd av detta kan viktig information som förmedlas 

i tal och kroppsspråk förloras (a.a). 
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Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som kraftigt ökar i dagens samhälle och det krävs ökade 

kunskaper hos sjuksköterskan. Kunskap och förståelse är en förutsättning för att 

patienten ska ha motivation, vara delaktig och kunna agera utifrån den givna 

informationen. Diabetes typ 2 är en sjukdom som ofta är livsstilsorsakad och som kan 

leda till onödigt lidande för patienten. Genom egenvårdsåtgärder såsom god kost, 

regelbunden fysisk aktivitet och medicinering kan diabetes kontrolleras. Dessa 

egenvårdsåtgärder kan uppfyllas genom att skapa en god kommunikation mellan 

patienten och hälsosjukvården. I tidigare forskning framkommer det hur 

informationsbrist förorsakar dåliga förutsättningar för patientens egenvårdsåtgärder.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskans information om 

egenvård till patienter med nydebuterad diabetes typ 2 och patientens upplevelse av 

informationen. 

Frågeställningar 

Hur upplever patienten given information om betydelse av egenvård vid nydebuterad typ 

2-diabetes?  

Hur kan sjuksköterskan anpassa informationen om egenvård vid diabetes typ 2? 

Centrala begrepp 

Upplevelse 

Betydelsen bygger på något som man tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna, 

agera och tänka. Syftet ligger vanligtvis på något som man varit med om, inte bara 

uppfatta eller hörts tala om något (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

Hälsa 

I begreppet hälsa betraktas människan som en enhet av kropp, själ och ande. Begreppet 

hälsa riktas inte mot kroppen eller anden utan mot människan. Hälsa är relaterat till hela 

människan och formas av upplevelser, välbefinnande, känsla av sammanhang och 
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upplevelse av mening. Hälsa är en process som människan upplever dagligen och är 

något mer än bara frånvaro av sjukdom (Willman, 2009). 

 

Egenvård 

Egenvård är vård som kan utföras själv eller med hjälp av någon annan som hälso- och 

sjukvårdpersonal (Socialstyrelsen, 2017). 

Metod 

Design 

Föreliggande litteraturöversikt baseras på 15 vetenskapliga artiklar av tidigare forskning. 

Genom en litteraturöversikt ökar den omvårdnadsrelaterade kunskapen samt kunskap om 

vikten av forskning. Denna studie bygger på att sammanställa befintlig forskning. En 

litteraturöversikt ger svar på hur forskning sedan tidigare ser ut inom respektive område 

(Friberg, 2012). 

Urval/Datainsamling 

Svar på studiens syfte har framtagits genom att inkludera artiklar från olika vård 

databaser. PubMed och CINAHL har använts eftersom de riktar in sig på omvårdnad, 

kommunikation, undervisning samt upplevelser. De artiklar som valts har varit minst 

medelhög kvalitet enligt granskningsmallarna (bilaga 1, bilaga 2), peer reviewed, full 

text och på engelska. Artiklarna som använts är både kvantitativa och kvalitativa där 

kvalitetsgranskning gjordes efter varje artikel som ansågs svara på studiens syfte. 

Inklusionskriterierna är bland annat att artiklarna skall vara publicerade inom 15 år, 

vuxna över 18 år, en utgångspunkt i Europa. Exklusionskriterierna är barn (0–18 år) och 

artiklar som är under medelhög kvalitet. De sökord som har använts och kombinerats är 

”Information”, “Diabetes type 2”, “Experience”, “Education”, ”Nurs*”, ”Europé”, 

”Recently diagnosed”, ”Non-attendence”, ”Qualitative”, “Diabetes”, “Illness and 

disease”, “Chronic” och “Qualitative analysis”. Sökorden har kombinerats med 

BOOLESK-termen “AND” (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitetsgranskningen av vetenskapliga artiklarna gjordes med Högskolan Dalarnas 

granskningsmall för kvantitativa studier (bilaga 1) och kvalitativa studier (bilaga 2). 

Mallen för kvalitativa studier omfattar 25 frågor och den kvantitativa omfattar 29 stycken 

frågor, besvara JA eller NEJ och för varje JA ges en poäng. >80% ger en hög kvalité på 

artikeln och över >60% för medelkvalité, under <60% ger låg kvalité. Kvalitenén på 

utvalda artiklar framkommer i resultattabellen (bilaga 3) (Forsberg & Wengström, 

2015).  

Tillvägagångssätt 

Författarna till litteraturöversikten har gemensamt och enskilt sökt relevanta artiklar. 

Relevanta abstrakt har lästs och sedan valt ut artiklar som besvarat studiens syfte. Artikel 

studierna uppfyllde inklusionskriterierna så väl som svarat på syftet till 

litteraturöversikten. Kvalitetsgranskning gjordes gemensamt efter att ha läst respektive 

artiklar. De utvalda och relevanta artiklarna finns beskrivna i resultattabellen (bilaga 3) 

samt i resultat delen av studien. Författarna har haft både fysiska träffar samt ändvänt sig 

av ett gemensamt dokument som delats på Google Documents. Skrivandet har fördelats 

jämnt mellan författarna. 

Analys och tolkning av data 

Sammanställningen av data som användes till litteraturstudien har studieförfattarna läst 

igenom upprepade gånger, gemensamt och enskilt. Författarna har läst artiklarna 

gemensamt för att se att de hade inklusionskriterierna och svarar på studiens syfte. 

Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger under processen, detta för att se om vi 

förstått artiklarna och resultaten på ett korrekt sätt. De resultat som framkom i varje 

artikel markerades tillsammans med överstryckningspenna i olika färger för att lättare 

skilja på de olika teman som gjordes för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. 

Totalt skapades två huvudteman ”sjuksköterskans förmåga att anpassa informationen’’ 

och’’ patientens upplevelse av information’’. Under arbetets gång har även underteman 

skapats i resultat delen för att lättare hitta i sammanställningen av den funna 

informationen.  
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Etiska överväganden 

I en litteraturöversikt är det viktigt att beakta etiska överväganden där det är viktigt att 

deltagarna i en studie har möjligheten att vara anonyma och att de samtyckt om att 

medverka i studien. Resultatet som presenteras i föreliggande litteraturstudie har inte 

medvetet förvrängts eller plagierats. Under arbetets gång har studieförfattarna använt sig 

av Helsingforsdeklarationen genom att följa de etiska principerna för att bland annat 

säkerhetsställa respekt för mänskliga deltagare där det framkommer att deras hälsa och 

rättigheter skyddas (World Medical Association, 2018). I denna litteraturöversikt har 

artiklar som valts ut varit godkända av etiska kommittéer (Forsberg & Wengström, 2015 

Resultat 

Resultatet i den här litteraturöversikten har baserats på 15 vetenskapliga artiklar som 

innehåller kvalitativa och kvantitativa artiklar, varav fyra kvantitativa artiklar och elva 

kvalitativa. Studierna var genomförda i Europa i länder såsom England (n=4), Turkiet 

(n=1), Sverige (n=2), Norge (n=2), Finland (n=3), Irland (n=1), Nederländerna (n=1) 

och Danmark (n=1). Det har gjorts en analys av artiklarnas resultat om sjuksköterskans 

roll i informationsgivning som påverkar upplevelsen hos patienter med nydebuterad 

diabetes typ 2. Sammanställningen av artiklarna resulterade i två huvudteman; 1) 

Sjuksköterskans roll och förmåga att anpassa information med underteman: Informations 

anpassning, Gruppundervisning, attityd och motivation, förhållningssätt i 

kommunikation och personcentrerad vård och 2) Patientens upplevelse av information 

med underteman: Gruppundervisning för patienten, Skam hos patienten, Svårigheter för 

förändring och behovet av sociala stödet 

Sjuksköterskans roll och förmåga att anpassa information 

Informations anpassning 

Informationsgivning kring sjukdomen diabetes hade olika tillvägagångssätt identifierats 

som var den vanligaste informationsgivnings metoden. Metoden byggde på en 

samarbetsmodell mellan patient och sjuksköterska. Att stärka patientens självförtroende, 

egenskap och kunskap med evidensbaserad information för att patienten skulle kunna ta 

egna beslut i sin vård (Lindenmeyers, Whitlock, Sturt & Griffiths, 2010). Trots 

användningen av denna modell upplystes komplikationer som uppstod vid 
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patientkontakt. Patienterna upplevde att kommunikationen blev alltför personlig och 

kunde känna sig kritiserade för att inte ha uppnått ett förväntat resultat (Lindenmeyers et 

al., 2010).  

 

Hinder som uppkom var bland annat att personalen behövde öka kunskapen kring 

patientens sjukdomsupplevelse och hur patienterna förstod sig på detaljerna kring sin 

sjukdom, relaterat till fysiologin, glykemi, fysisk aktivitet, kost och vikt.  Studien 

betonade vikten kring att personalen behövde öka kunskapen eftersom 

diabetessjuksköterskor kommer möta en större utmaning i framtiden på grund av det 

raskt ökande antalet personer som insjuknar i diabetes typ 2 (Jorunn-Herre, Graue, Hope-

Kolltveit & Gjengedal, 2016).  

 

Utan strukturerad och adekvat information kring nydebuterad diabetes typ 2 leder det till 

att patienten inte tar sin sjukdom på allvar, tilliten för sjukvården sjunker och patienten 

har svårt att implementera egenvårdsåtgärder och eventuella livsstilsförändringar 

(Ozgul, 2015). 

 

I en studie beskrivs ett vanligt förekommande problem, att sjuksköterskan oftast hade ett 

sjukdoms centrerat tillvägagångssätt och fokuserade mer på sjukdomen och den 

medicinska behandlingen än patientens aspekter, meningsfullhet och hanterbarhet. Vad 

gällande ett annat problem utifrån en sjuksköterskas perspektiv var på information och 

motivations givning till patienter. Sjuksköterskorna upplevde att det var en för stor 

utmaning för dem att hitta olika strategier och för lite kunskap om hur de kunde motivera 

patienterna på bästa sätt, upplevelsen kring informationsgivning var för mycket att 

hantera. Tiden var en stor bidragande faktor till att sjuksköterskan inte kunde ta sig an 

patientens livsvärld (Halkoaho, Kangasemi, Niinimäki & Pieltilä, 2014). 

Gruppundervisning 

Mer än 95 procent av diabetesvården består av livsstilsförändringar som patienten utför 

själv (Hjorth-Laursen, Frölich & Christensen, 2017). Detta kräver god självhantering, 

kunskaper och färdigheter. De resterande fem procenten handlar om sjuksköterskans roll 

och dess betydelse i hur man motiverar patienter med diabetes (a.a.). Genom att 

sjuksköterskan applicerade relevanta illustrationer och mer specifik kunskap om hur man 
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kunde hantera sin diabetes i form av anpassad information i hur man kan hantera sin 

sjukdom dag för dag, även visa vad som händer i kroppen med bilder. Det resulterade i 

att patienterna lärde sig nya hanteringsstrategier för sin sjukdom. Detta medförde att 

patienternas förmåga till självhantering ökade (Jorunn-Herre et al., 2016). Ett hinder som 

försvårade livsstilsförändringar hos patienten beskrevs som tidsaspekten, 

undervisningarna skedde på tider som sjuksköterskan inte kunde ta hänsyn eller anpassa 

till varje patients tidsplan vilket resulterade i att många missade undervisningen 

(Isaksson, Hajdearevic, Abrahamsson, Stenvall & Hörnsten, 2015). 

 

Det viktiga att ta hänsyn till vid undervisningen i grupp var att sjuksköterskorna skulle 

beakta kunskapsskillnaderna mellan de olika deltagarna i gruppen (Hjorth-Laursen et al., 

2017; Winkley et al., 2014). När detta inte togs hänsyn till resulterade det i att deltagarna 

antingen gick ifrån undervisningen med för lite information eller för komplex 

information. Ett fåtal patienter var nöjda med den information de fått (a.a.). I 

gruppundervisningarna hade det visat sig att det personcentrerade förhållningssättet inte 

var tillräckligt individanpassat eller gick förlorad. Detta trots att rekommendationerna 

om att hålla individuell undervisning i kombination med gruppundervisning, det uppkom 

oftast ett motstånd hos sjukvårdspersonalen i form av ovillighet att ändra på sina rutiner 

och tillämpa gruppundervisning (Isaksson et al., 2015). 

 

Enligt Jorunn-Herre et al. (2016) framkom det att en central uppgift som sjuksköterskan 

hade ligger i att motivera personer med diabetes att kunna hantera sin sjukdom. Dock 

var detta en av de svåraste uppgifterna och nästan omöjliga att uppnå. Det handlade om 

att försöka personcentrera vården och se möjligheterna som fanns hos varje enskild 

individ med konkreta och realistiska mål som sätts upp i samråd med patienten (Heinrich, 

Schaper & Vries, 2009).  

Sjuksköterskans förhållningssätt i kommunikation och personcentrerad vård 

Kommunikation har visat sig vara centralt för hur väl en patient hanterar sin egenvård 

(Crowe et al., 2016; Halkoaho et al., 2014). Professionellt stöd visade sig vara av stor 

vikt för att uppnå en stärkande bearbetningsstrategi för att patienten skulle kunna anpassa 

och hantera sjukdomen. Det var av mycket stor betydelse att sjuksköterskan hade en 

positiv inställning mot patienten för att hen bättre skulle hitta strategier för att hantera de 
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livsstilsförändringar som sjukdomen krävde. Detta kunde även leda till en mycket 

värdefull relation mellan sjuksköterska och patient (a.a.). 

 

Diabetessjuksköterskan och sjukvårdspersonalen bör förstå patientens perspektiv av 

sjukdomen och de krav på livsstilsförändringar som krävs och även respektera patientens 

integritet och arbeta på ett ömsesidigt sätt. Detta genom att applicera en personcentrerad 

vård och anpassa kommunikationen (Gardsten et al., 2018; Ozgul, 2015). Målet med en 

personcentrerad vård vid nydebuterad diabetes typ 2, byggde på kommunikation och 

information som skapade byggstenar för att patienten skulle kunna etablera en 

självständig hantering av sin sjukdom. Samförstånd genom delad kommunikation och 

dokumentation bygger på delaktighet och ger bekräftelse till patienten. Detta ledde till 

ett ökat partnerskap mellan sjuksköterska och patient. Studien beskriver hur viktigt det 

var att lyssna på patientens egna erfarenheter och lära sig av varandras kunskaper och att 

det visade sig gynna effektiviteten i behandlingen kring sjukdomen då patienten skulle 

bli expert i sin egen sjukdom (a.a).  

Patientens upplevelse av information 

Gruppundervisning för patienten 

Gruppmetodiken hade visat sig vara en effektiv metod i utlärningssyfte för nydebuterad 

diabetiker (0–3 år) och bland diabetiker som haft sin sjukdom i 10–15 år då de oftast 

redan var experter i sin egen sjukdom men kunde behöva en uppfräschning. Etableringen 

av gruppundervisning var inte alltid optimal för alla deltagare och detta var något som 

framkom med gruppundervisning (Isaksson et al., 2015). Det framfördes hur 

etableringen av olika grupper skapades för de som behövde hjälp i bland annat utbildning 

om sjukdomen diabetes, aktivitet i form av gemensamma aktivitetspass och undervisning 

om kost genom att ha matlagningslektioner i grupp (Hjorth-Laursen et al., 2017). 

 

Vid gruppundervisningarna användes bland annat programmen DESMOND, X-PERT, 

DIEP som var moduler som finns som undervisningsmaterial online för hur man på bästa 

sätt skulle hantera en sjukdom. Utöver dessa tillämpades egenmakts metodiken, det vill 

säga att patienten skulle känna makt över sin egen situation.  Många av deltagarna i 

studierna upplevde att undervisning i grupp hade en gynnsam effekt i form av att de 

kände stark motivation till att fortsätta med nya livsstilsförändringar (Akhter et al., 2017; 
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Clarke, 2009; Heinrich, Schaper & Vries, 2009; Lindenmeyers et al., 2010). Enligt 

Jorunn-Herre et al. (2016) uttryckte artikelförfattarna hur patienterna upplevde samt 

erhållit en mer distinkt och specifik kunskap om hur det var att leva med diabetes typ 2 

genom att delta i grupper. Patienterna kände även ett engagemang i att lära sig om 

varandras situationer och upplevelser som gav dem verktyg att kunna hantera deras egen 

sjukdom (Akhter et al., 2017; Clarke, 2009; Lindenmeyers et al., 2010).  

Motivation hos patienten 

Jallinoja, Pajari & Abset (2008) beskriver att diagnosen diabetes typ 2 innebar ändringar 

i en persons livsstil i form av ändrade kostvanor och uppmaningar om ökad fysisk 

aktivitet. Ändringarna innebar en ny typ av påfrestning hos patienten i form av att behöva 

göra nya val i livet och kunde vara extremt svårt att uppnå och upprätthålla där 

motivation och attityd kring sjukdomen spelade en viktig roll. Vikten av en god 

motivation ökade en individs förståelse kring det ansvar som förelåg och 

livsstilsförändringar som borde göras för att förebygga uppkomsten av senare 

komplikationer. Studien har även visat att individens motivation och egenvård var 

förknippat med bättre resultat i att uppnå uppsatta mål (Jallinoja et al., 2007).  

 

Enligt Hjorth-Laursen et al. (2017) beskrivs det att en del av patienterna med 

nydebuterad diabetes typ 2 gavs en ökad motivation till egenvård när de fick se flera 

deltagare med komplikationer såsom kraftigt överviktiga, minskad känsel i fötter och 

ben samt amputerade kroppsdelar. De uttryckte hur det gav dem en ökad förståelse kring 

komplikationer samt fungerande som en motivationsfaktor till att ändra på sina dåliga 

livsstils vanor för att inte hamna i samma situation (a.a.). 

 

Utan kunskap om sjukdomen diabetes ledde det till att patienterna inte hittade mening i 

att ändra sina gamla vanor och hittade inte heller ett intresse kring sjukdomen, ett 

minskat aktivt deltagande i sin egen vård (Jallinoja et al., 2008; Halkoaho et al., 2014). 

Det framkom dock även ett positivt ökat intresse som ökade motivationen hos vissa 

patienter i form av att patienterna fick se ändringar i till exempel vikt och glukosvärden 

(Halkoaho et al., 2014).  
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Attityd hos patienten 

Attityden hos patienten var även en central del i hur de handskades med sin sjukdom. I 

Jallinoja et al. (2007) studie nämnde de hur vissa patienter som redan hade en negativ 

attityd upplevde att förändringar i livsstilen kändes hopplös och inte skulle leda till 

förbättringar. Den underliggande orsaken till attityden var att vanor var svåra att bryta. 

Den negativa attityden framkom oftast i sammanband med kost eftersom viktnedgång 

sågs som omöjligt hos vissa patienter. Patienter uttryckte även hur de konstant kämpade 

med frestelser av att äta mer än vad de borde, en kamp med sig själva och deras svagheter 

(Jallinoja et al., 2008; Ruud-Knutsen et al., 2017).  

Skam och stigmatisering hos patienten 

Enligt Crowe et al. (2016) framkom det hur skam och stigmatisering var ett vanligt 

förekommande problem i ny diagnostisering av diabetes typ 2, detta i form av att 

patienten upplevde att de uppkomsten berodde på deras livsstilar och hur sjukdomen 

associeras till fetma, dålig egenvård, lathet, ekonomisk börda och i vissa fall även sedda 

som handikappade (Crowe et al., 2016; Winkley et al., 2014). Uppkomsten av skam och 

stigmatisering hos patienten beror till stor del på informationsbristen där de beskriver att 

de miste uppfattningen om vad man skulle göra i förhållande till sin sjukdom. Patienterna 

upplevde en otillräcklig information och stöd som tillhandhållits av sjukvården och de 

tjänster som fanns tillgängliga för patienterna. Crowe et al. (2016) menar att bristen 

uppkom på grund av att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap kring 

sjukdomen. Denna brist ledde även till att patienterna inte vågade prata om sin sjukdom 

(a.a) 

 

Trots att skam begränsar hur patienten delar med sig om sin sjukdom har det i vissa 

studier framkommit hur stigmatisering och skam används som en skrämseltaktik av 

sjukvården mot patienter för att få en reaktion av dem. Detta i form av att bekräfta 

associationerna som fanns kring diabetes. Trots det underliggande etiska dilemmat som 

uppkom hos sjukvårdspersonalen upplevde vissa patienter med nydebuterad diabetes att 

detta uppmärksammade deras självuppfattning och motiverade deras själveffektivitet 

(Crowe et al., 2016). Även om många deltagare upplevde att diabetes typ 2 ofta var 
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associerat med skuldkänslor för det liv de hade levt förstod vissa att sjukdomen kunde 

diagnostiseras även om man levt med rätt typ av livsstil (a.a). 

Svårigheter för förändringar 

Behov av socialt stöd  

Socialt stöd var en central del för att kunna hantera sina resurser kring sjukdomen. I en 

av studierna framkom det hur familjemedlemmar och vänner hade ett stort inflytande om 

hur positiv och negativ sjukdomen uppfattades och hanterades av patienterna (Isaksson 

et al., 2015).  Sociala relationer hade en funktion som kunde erbjuda stöd i 

självhanteringen när förändringar behövdes. Emotionell och praktiskt stöd från 

familjemedlemmar var positiv bland annat när det kom till kostplanering där respektive 

partner anpassade kosten för att gynna patientens välmående (Halkoaho et al., 2014). 

Det framkom även hur familjemedlemmar och närstående kunde motivera önskan om att 

lära sig mer om sjukdomen på grund av det essentiella stödet som därmed underlättade 

även arbetet för sjuksköterskor (Hjorth-Laursen et al., 2017). 

 

Även om stöd fanns inom familj kunde hinder förekomma i sociala situationer där man 

fick ta hänsyn till individen, samhället och normer som förekom. Det största hindret som 

förekom var den dagliga kosten. Kosten är en central del i människors liv och framför 

allt när det kom till sjukdomen diabetes typ 2. Många av patienterna ansåg att det var 

svårt att förhålla sig till en god och hållbar kost i sociala sammanhang (Ruud-Knutsen et 

al., 2017). Dieten i dessa sammanhang byggde på att förhandla om vilka kostbehov en 

individ hade, att välja bort frestelser för onyttig mat. Här var det olika faktorer som 

spelade in såsom att patienten bortsåg från sin rekommenderade diet när de deltog med 

sina vänner, de hittade ett strategiskt sätt att fuska med den rekommenderade kosten utan 

skuldkänslor (Gardsten et al., 2018). Ruud-Knutsen et al. (2017) beskriver hur 

patienterna inte ville vara en börda hos andra på grund av en specifik kost. Några av 

deltagarna i denna studie uttryckte även hur de undvek situationer och möjligheter som 

innebar att delta i sociala evenemang där mat oftast var en central del (a.a.). 

 

Enligt Ruud-Knutsen et al. (2017) var denna typ av förhandling av kost är vanligt 

förekommande hos många av deltagarna och studien belyste hur sjukvården borde ta 
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hänsyn till kostens betydelse hos patienten. När en patient blev diagnostiserad med 

diabetes typ 2 rekommenderas de att lägga om kosten för att bättre handskas med 

sjukdomen. Kostomläggning var ett välkänt problem i form av att många kämpar med 

och att bemästra sin sjukdom. Ruud-Knutsen et al. (2017) belyste även hur kosten 

påverkas av flera olika faktorer som inte alltid var kontrollerbara av patienten såsom de 

sociala strukturerna och politik samt kulturella normer och religion i människors liv (a.a.) 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskans information om 

egenvård till patienter med nydebuterad diabetes typ 2 och patientens upplevelse av 

informationen. Vilken typ av informationsgivning som har visat sig vara mest effektiv 

samt negativ kring hantering och förståelse för sin diabetes. Litteraturöversiktens resultat 

visar att undervisning ofta inte var tillräckligt personcentrerad och att informationen bör 

anpassas till varje individ. Detta berodde på att sjuksköterskan inte har tillräckligt med 

kunskap om vad sjukdomen innebär. I resultatet påvisas även olika faktorer att undervisa 

på bästa möjliga sätt. Det har visat sig hur motivation är en central faktor till hur man 

hanterar livsstilsförändringar och sjukdomen. Skam är även kopplat till fetma, dålig 

egenvård och därmed svårt att uttrycka de svårigheter som finns i sjukdomen detta till 

följd av brist på information. Sociala faktorer har en stor påverkan på hur väl man 

hanterar sin sjukdom, gott socialt stöd såsom familj har bättre förutsättningar än de utan 

stöd. 

Resultatdiskussion 

Kommunikationens betydelse 

Resultatet i litteraturöversikten har visat hur kommunikation är en central del för hur väl 

en patient hanterar egenvården (Crowe et al., 2016; Halkoaho et al., 2014). Det 

professionella stödet hade en stor vikt för att uppnå stärkande bearbetnings strategier för 

att patienten skulle kunna hantera sin sjukdom (a.a.). Detta är även något som 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee betonar, vikten av att kunna skapa en förståelse 

för den enskilde patienten där sjuksköterskan inte skall dra paralleller med andra 
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patienter sjuksköterskan mött. Patienten är en enskild person med egna upplevelser och 

erfarenheter, patienten skall ses som en unik person (Travelbee, 1971).  

I resultatet av framkom det även hur stor betydelse det hade att sjuksköterskan använde 

en positiv inställning mot patienten för att hen bättre skulle hitta strategier för att hantera 

de livsstilsförändringar som sjukdomen krävde. Detta kunde även leda till en mycket 

värdefull relation mellan sjuksköterska och patient (Crowe et al., 2016; Halkoaho et al., 

2014). Uppnås detta har en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska kunnat 

uppnåtts, där patient och sjuksköterska förmedlar sina känslor och tankar. För att målet 

inom omvårdnaden skall kunna uppnås måste kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska fungera (Kirkevold, 2000). Etableringen av kommunikationen kan ske när 

patienten och sjuksköterskan förstår varandra. När sjuksköterskan kan identifiera och 

tillgodose patientens behov, då har kommunikationen nått sitt syfte (a.a). 

Litteraturförfattarna anser att många som arbetar inom vården inte alltid förstår 

kommunikationens betydelse och hur bra detta redskap är för att optimera patientens 

vård. Bristen på kommunikation kan bero på att patienter får för lite eller för komplex 

information (Hjorth-Laursen et al., 2017; Winkley et al., 2014). 

 

Undervisning 

I resultatet framkommer det att undervisningen inte har ett personcentrerat 

förhållningssätt och är otillräckligt individanpassat då patienter upplevde att deras tid 

går förlorad (Isaksson et al., 2015). För att kunna utföra personcentrerad vård behöver 

vårdtagaren och vårdgivaren bygga upp ett samarbete, vårdgivaren ska ta emot 

patientens uttryck som kan framkomma vid diagnosen av diabetes typ 2 på ett sätt där 

ett förtroende skapas, ett partnerskap som uppmuntrar samt hjälpa patienten att hitta sin 

motivation och ge patienten makt att aktivt hitta lösningar och delta i sin sjukdom 

(Ekman et al., 2011). Uppsatsförfattarna anser att genom att utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt skapar det en trygghet hos patienten, vilket motiverar till att hitta 

lösningar att förändra sitt sätt att leva och att förbättra symtomen på sin sjukdom. 

Undervisning är en bra metod där förutsättningar om att personcentrering tillämpas. Vid 

undervisningstillfället bör sjuksköterskan uppmuntra patienter som har nydebuterad 

diabetes typ 2 att förändra sin livsstil med kost och fysisk aktivitet (Koponen et al., 2017; 

Wattanakorn et al., 2013). Sjuksköterskan kan inspirera deltagarna att använda 

kostschema och för dagbok över sin kosthållning. Det finns också diabetes anpassade 



 

19 
 

appar som kan användas på telefonen som påminner om fysisk aktivitet, kostråd med 

mera. Detta kan vara ett sätt att få patienten mer delaktig i sin sjukdom och strävan efter 

att bli friskare i sin sjukdom. 

 

Skam/stigmatisering 

I resultatet påvisas det hur många av patienter som fått diagnosen diabetes typ 2 upplevde 

en känsla av skuld. Detta på grund av att de relaterar deras nydiagnostiserade sjukdom 

till deras livsstilar, hur sjukdomen associeras till fetma, dålig egenvård, lathet, 

ekonomisk börda och i vissa fall även sedda som handikappade (Crowe et al., 2016; 

Winkley et al., 2014). Uppkomsten av dessa känslor hos patienterna beror till stor del på 

informationsbrist som leder till att de inte vågar prata om sin sjukdom (Crowe et al., 

2016; Gardsten et al., 2018; Winkley et al., 2014). Enligt Ekman et al. (2011) innebär 

den personcentrerade vården utmaningar för både vårdtagaren och vårdgivaren. Vid 

sjukdom faller oftast de planer som har gjorts för livet, en sårbarhet som uppkommer 

(a.a.). Enligt Haddleton (2018) är det viktigt att vårdpersonal ser till att sjukvården 

bygger på ett teamarbete det vill säga medlemmar som har olika roller och funktioner 

som arbetar efter den erfarenhet och yrkesmässiga kompetenser som finns hos varje 

individ. Här har sjuksköterskor tillgång till att ta kontakt med kuratorer, samtalsstöd och 

få sina patienter att träffa andra personer med samma diagnos. Det finns även andra 

metoder som kan underlätta bearbetningsprocessen hos patienten och därmed förebygga 

att patienten i senare skede känner skam och stigmatisering kring sin sjukdom (a.a). 

Författarna anser att dessa resurser skall användas oftare vid diagnostisering av diabetes 

typ 2, en strategi för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa och fysiska 

komplikationer.  

Metoddiskussion 

Det finns både styrkor och svagheter med föreliggande litteraturöversikt. De positiva 

enligt studieförfattarna är att de aspekterna som redovisas kommer från England, 

Turkiet, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Danmark, där den geografiska 

spridningen är enbart lokaliserad i Europa vilket skulle kunna underlätta överförbarheten 

i den svenska hälso-och sjukvården. Styrkan med detta är även att majoriteten av 

artiklarna haft ett samstämmigt resultat vilket påvisar att informationens betydelse och 

uppfattningen av given information är likvärdig i Europa.  
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Litteraturöversikten grundas på sökning i två olika databaser, CINAHL och PubMed 

som gav omfattande resultat i diabetes typ 2. Dessa två databaser användes med lika 

sökord av båda författarna för att sedan jämföra urvalet av olika vetenskapliga artiklar. 

Hade fler databaser ändvänts och med samma sökordskombinationer hade ett större antal 

artiklar kunnat erhållas dock ansågs detta inte nödvändigt då underlaget bedömdes 

tillräckligt. Ett flertal artiklar återfanns i båda databaserna vid samma 

sökordskombination, något som författarna anser stärka tillförlitligheten i 

litteraturöversikten. De sökord som användes är relevanta för studiens syfte vilket ses 

som en styrka. I artiklarna återfanns skillnader avseende antal deltagare, hur långa 

träffarna med patienterna var och vilket upplägg som sjuksköterskan hade i 

utbildningarna vilket var en styrka i form av att vi fick se skillnader och likheter i de 

olika utvalda artiklarna. Svagheter kring litteraturöversikten är att båda författarna enbart 

har grundläggande kunskaper kring engelska och ingen tidigare forskningserfarenhet 

som kan medföra risker för felbedömningar och tolkningar i de lästa artiklarna och 

analys av resultat. 

 

Gällande kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna är det en styrka att författarna 

har använt sig av färdiga mallar beskrivna i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008). Kvalitetsgranskningen skedde på sådant vis att de 

inkluderade artiklarna hade medel till hög kvalité samt som de med låg kvalité sorterades 

bort, detta styrker litteraturöversiktens trovärdighet. En nackdel med 

granskningsmallarna är att frågorna på formulären ger lika mycket poäng, detta kan vara 

missvisade kvalitetsgraden i form av att alla frågorna ger lika mycket poäng. Vissa av 

frågorna skattas högre än andra. 

 

En svaghet är att de grupputbildningar som patienterna deltog i var till stor del grundad 

på ett underlag som heter DESMOND och X-PERT som var moduler som finns som 

undervisningsmaterial online för hur man på bästa sätt skulle hantera en sjukdom. Dessa 

moduler utnyttjades enbart i England och Irland. Utifrån studierna används dessa 

moduler som en grund i utbildning av diabetes och kompletteras med ökad fokus på 

egenmakt och personcentrering (Akhter et al., 2017; Crowe et al., 2016; Winkley et al., 

2014; Lindenmeyers et al., 2010). Detta anses av författarna vara en svaghet då dessa 
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moduler inte finns i alla länder som har tagits fram i resultatet och ej kan jämföra den 

grundläggande kunskapen som finns hos patienterna i de olika länderna (Crowe et al., 

2016). 

Etisk Diskussion 

Sjuksköterskan har en central roll i patientens förståelse kring diabetes typ 2 dock har 

sjuksköterskan även en svår uppgift i att motivera en patient som själv saknar motivation. 

Det är väsentligt att patienten får och har kunskap om sin sjukdom, eventuella 

komplikationer och levnadsvanornas betydelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Patientens egen vilja är avgörande för att förändringar skall kunna ske och patientens 

beslut bör respekteras. Trots detta har sjuksköterskorna en etisk kod att fullfölja som 

bygger på att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta 

grundar sig på att respektera de mänskliga rättigheterna, rätten till liv och egna val (a.a).  

 

I resultatet beskrivs att skam och stigmatisering har använts som en skrämseltaktik inom 

sjukvården för att motivera patienterna. Det är en metod som ger ökad självuppfattning 

och ökar patienternas själveffektivitet (Crowe et al., 2016). En annan beskriven 

skrämseltaktik var bland att låta patienter med nydebuterad diabetes typ 2 se andra 

patienter som levt med sin diabetessjukdom en längre tid med misskötsel hos vissa som 

bidragit till senare komplikationer (Winkley et al., 2014). Bland dessa framkom bland 

annat kraftigt överviktiga, personer med minskad känsel i fötter och ben samt 

amputerade kroppsdelar. Denna taktik kan ha en viss effekt på patienter med 

nydebuterad diabetes i form av att detta gav dem en ökad förståelse kring senare 

komplikationer samt uppmaning till att ändra på sina dåliga livs vanor för att inte hamna 

i samma situation (Hjorth-Laursen et al., 2017). Denna metod grundar sig till viss del i 

ICN etiska kod i form av att försöka främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande, 

detta på grund av att sjukvården lyckas till viss del nå fram till vissa patienter och därmed 

främja och förebygga sjukdom samt lidandet. Författarna anser dock att detta 

tillvägagångsättet inte är etiskt rätt då detta kan orsaka andra komplikationer i form av 

att patienten klandrar sig själv för sjukdomen och kan förorsaka psykiska påfrestningar. 

Det är viktigt att se vilken sjuksköterska man vill vara och låta sjuksköterskans yrkesetik 

vara vägledande. Dom grundläggande värdena är det som vägleder oss om vad som är 

rätt och vad som är fel.  
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Deltagarna i de studier som inkluderats i resultatet var informerade om studien samt att 

det var frivilligt för dem att delta i studien och att de kunde avsluta sin medverkan när 

de ville. Deltagarnas identiteter var under studierna anonyma och vid citat i artiklarna 

användes pseudonymer istället för deras riktiga namn (World Medical Association, 

2018). 

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna litteraturöversikt är en sammanställning av aktuell forskning och 

kan bidra till att sjuksköterskor får en ökad kunskap om hur patienter och andra 

sjuksköterskor som informerar om diabetes typ 2 upplever att ge egenvårdsutbildning 

enskilt och i grupp. Med denna kunskap kan sjuksköterskor motivera patienter de möter 

i vården till att delta i sin egen vård genom att anpassa informationen utefter studiens 

resultat. Genom att försöka hitta rätt metod för den enskilda patienten kan sjukvårdens 

kostnader kan minskas genom att patienten får adekvat information om sin sjukdom och 

därmed minska senare komplikationer som kan vara stora kostnader för vården och med 

långa sjukskrivningar samt återhämtningstid.  

Slutsats  

Sjuksköterskan bör se patienten som en egen individ och därefter anpassa information 

för att främja hälsosamma levnadsvanor. Personcentrerat förhållningsätt uppmanar 

patienten att ta ställning till sin egen livsvärld och få motivation till livsstilsförändringar.  

Förslag till vidare forskning 

• Mer forskning behövs kring sjuksköterskans utbildning av diabetes och 

kommunikationsstrategier, hur mycket av detta behövs för att på bästa sätt kunna 

applicera personcentrerad vård för patienter med nydebuterad diabetes typ 2. 

• Vidare forskning kring informationsgivning inom primärvården i Sverige, då 

största delen av informationsgivningen sker på primärvården. Fynden kan sedan 

lättare appliceras i den svenska hälso-och sjukvården.  

• Det är även relevant att fastställa betydelsen av utbildningsformer såsom 

individuell och gruppundervisning utan att minska på diabetesutbildningarnas 

kvalité. 
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BILAGOR 

BILAGA 1. KVANTITATIVA STUDIER 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

  

 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?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

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

Forsberg & Wengström (2008). 

 



 

 
 

BILAGA 2. KVALITATIVA STUDIER 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 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 3. RESULTATTABELL 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Akhter, K., Bunn, C., 
Graffy, J., Donald, S., 
Ward, C. & Simmons, 
D. 
2017 
England 

Empowerment-based education 
for established type 2 diabetes in 
rural England 

Undersöka acceptansen av 
empowerment baserad utbildning 
hos patienter med nydebuterad 
diabetes  

Kvantitativ 
Frågeformulär 

n=578 Adapteringen av empowerment baserad 
utbildning har visat sig vara giltig metod för 
diabetesundervisning. Dessa undervisningar skall 
ske av erfarna utbildare för att kunna svara på 
frågor som uppstår under sessionerna. 

Hög, 82% 

Clarke.A 
2009 
Irland 

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

Tillägga kunskap om diabetes hos 
patienter med nydebuterad diabetes 
typ 2, undersöka deras relationer 
med antagandet av diabetes 
självhantering och deras beteenden 
kring självhanteringen. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 

n=168 Män med nydebuterad diabetes var yngre, 
väntade mindre tid för deltagande i 
grupputbildningar samt som de hade en mer 
positiv diabetesinställning och uppfattades själva 
ha mer socialt stöd än kvinnor. Kvinnor hade 
bättre diabetes självhantering, i både kost och 
medicinerings tillämpning före deras deltagande i 
grupputbildningen om diabetes.  

Medel, 65% 

Crowe, M., 
Whitehead, L., Bugge, 
C., Carlyle, D., Carter, 
J. & Maskill, V. 
2016 
England 

Living with sub-optimal glycemic 
control: the experiences of type 2 
diabetes diagnosis and education 

Undersöka erfarenheter med av 
diabetes och utbildning för personer 
som lever med typ 2 diabetes  

Kvantitativ 
Intervjuer 

n=30 Visar att det finns stora glapp mellan det 
personcentrerade förhållningsättet och 
deltagarnas egentliga erfarenhet kring 
självhanteringen av diabetes typ 2. 

Hög, 68% 

Gardsten, C., 
Blomqvist, K., Rask, 
M., Larsson, Å., 
Lindberg, A. & 
Olsson, G. 
2018 
Sverige 

Challenges in everyday life 
among recently diagnosed and 
more experienced adults with 
type 2 diabetes: A multistage 
focus group study 

Identifiera svårigheter kring 
självhantering hos patienter med 
nydebuterad diabetes och patienter 
med längre erfarenhet 

Kvalitativ 
Intervjuer 
 

n=12 Vuxna personer med diabetes har olika behov av 
stöd i under olika faser av sjukdomen. Människor 
har olika utmaningar i livet dock förstod 
deltagarna innebörden av att behöva äta nyttigt 
och inverkan på blodglukosen. Ny 
diagnostiserade hade svårare att lära sig och 
acceptera. 

Hög, 100% 



 

 
 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Halkoaho, A., 
Kangasemi, M., 
Niinimäki, S. & Pietilä, 
A-M. 
2013 
Finland 

Type 2 diabetes patients´ 
perceptions about counselling 
elicited by interview: is it time for 
a more health´-oriented approach 

Att beskriva diabetespatienters 
uppfattning av bearbetnings resurser 
och erfarenheter kring vägledning av 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=15 Resurser som har en positiv inverkan på 
diabetespatienters egenvård måste betonas i 
rådgivning och vägledning. Sjuksköterskor har en 
professionell uppgift att rådgöra och vägleda samt 
ha större kunskap om ämnet. Därför bör 
sjuksköterskor som vägleder dessa patienter bör få 
utbildning i de hälsofrämjande aspekterna.  

Hög, 84% 

Heinrich, E., Schaper, 
N. & Vries, N. 
2009 
Nederländerna 

Development of the web-based 
type 2 diabetes education 
programme: DIEP 
 

Att beskriva strukturerad utveckling 
och slutgiltiga resultatet av diabetes 
typ 2 web baserad utbildning 

Kavlitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=25 DIEP är ett unikt utbildningsprogram baserad på 
teori och planerad utveckling som stödjs av 
diabetesorganisationer. Genom att använda 
multimedia och integrering av olika 
funktionaliteter försöker DIEP möta de behov 
som patienten kan behöva. Siktar på att vara mer 
specifik och möta flera patienters behov. Används 
dock redan i ett flertal länder.  

Hög, 100% 

Hjorth-Laursen, D., 
Frölich, A. & 
Christensen, U. 
2017 
Danmark 

Patients ‘perception of disease 
and experience with type 2 
diabetes patient education in 
Denmark 

Undersöka skillnader om hur 
personer med diabetes upplever 
diabetes relaterat utbildningsprogram 

Kvalitativ  
Intervjuer 

n=11 Information om diet och träning uppfattades som 
mest lärorik, där friska deltagare uppfattade den 
givna informationen som lätt att förstå och 
implementera i vardagen. Sjuka patienter upplevde 
dock informationen som svår att förstå och 
mindre villiga att ändra på sig. Skillnader mellan 
friska och sjuka patienter, upplevelsen varierar 
beroende på den självuppfattade 
sjukdomstillståndet.  

Hög, 92% 

Isaksson, U., 
Hajdearevic, S., 
Abrahamsson, M., 
Stenvall, J. & 
Hörnsten, Å. 
2015 
Sverige 

Diabetes empowerment and 
needs for self-management 
support among people with type 
2 diabetes in rural inland 
community in northern Sweden 

Beskriva upplevelsen om uppfattning 
och kombination av diabetes 
empowerment. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
 

n=154 Inte bara patienter med nydebuterad diabetes typ 
2 skall få bli erbjudna personcentrerad grupp stöd. 
I framtiden bör familj fokuserat stöd och träning i 
personcentrerad vård implementeras.  

Hög, 75% 



 

 
 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Jallinoja, P., Absetz, 
P., Kuronen, R., 
Nissinen, A., Talja, N., 
Uutela, A. & Patja, K.  
2007 
Finland 

The dilemma of patient 
responsibility of lifestyle change: 
Perceptions among primary 
physicians and nurses 

Att utforska läkarnas och 
sjuksköterskornas syn på patient och 
professionens roll i handskande av 
livsrelaterad sjukdom och dess 
riskfaktorer 

Kvantitativ  
Frågeformulär 

n=159 De störta hindren för behandling av 
livsstilsrelaterade tillstånd beror på patientens 
ovilja att ändra på livsstilen. Patientens brist på 
kunskap var också ett av hindren. Patienten är 
central i sin vård och utan vilja att ändra på sig 
uppkommer stora hinder i behandlingen.  

Hög, 75% 

Jallinoja, P., Pajari, P. 
& Absetz, P.  
2008 
Finland 

Repertoires of lifestyle change 
and self-responsibility among 
participants in a intervention to 
prevent type 2 diabetes 

Patienters upplevelse kring 
livsförändring för att förhindra 
uppkomsten av diabetes typ 2 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n=116  Överviktiga deltagare beskriver krampen kring 
viktnedgång, deltagarna upplevde förändringar i 
vardagen som en ständig kamp där deltagarna 
behöver ständigt stöd samt en hållbar planering 
för egenvård.  

Hög, 84% 

Jorunn-Herre, A., 
Graue, M., Hope-
Kolltveit, B-C. & 
Gjengedal, 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 

Få ny kunskap om hur personer 
upplever deltagande om 
självhanterings kurser men andra 
personer som har diabetes typ 2  

Kvalitativ 
Intervjuer 

n=22 Deltagare upplevde mer kunskap genom att delta i 
gruppundervisning. De ökade den teoretiska och 
praktiska förståelsen av hur man hanterar diabetes 
i deras liv. Undervisningen uppmärksammade 
deltagarna i att ta sjukdomen mer allvarligt. 
Deltagarna lärde sig mer genom konkret 
erfarenhet och genom att utföra praktiska 
uppgifter. 

Medel, 76% 

Lindenmeyers, A., 
Whitlock, S., Sturt, J. 
& Griffiths, F. 
2010 
England 

Patient engagement with a 
diabetes self-management 
intervention 

Utforska hur personer med diabetes 
typ 2 hanterar sin sjukdom och 
påverkan av Diabetes Program 
Manualen. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=12 Patienterna använde manualen på olika sätt, där de 
fick välja tid och djup av engagemang. Deras 
erfarenheter uttrycker att programmet behöver 
nära kommunikation och öppenhet med nära 
kommunikativa metoder för att förbättra 
skicklighet och självsäkerhet för god 
självhantering av diabetes.  

Medel, 76% 

Ozgul,E. 
2015 
Turkiet 

An individualized education 
programme with empowerment 
approach: A case study 

Effektivitet av empowerment för 
patienter med diabetes typ 2, ett sätt 
att underlätta sjuksköterskans 
undervisning 

Kvalitativ 
Intervjuer 

n=1 Personlig hälsoutbildning för en patient med 
diabetes typ2, patienten var motiverad till 
egenvård och bidrog till att hennes hälsostatus 
förbättrades och upplevde fördelarna med att 
ändra livsstil.  

Medel, 68% 



 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ruud-Knutsen, I., 
Foss, C., Todorova, 
E., Roukova, P., 
Kennedy, A., Portillo, 
M-C., Regaria, E., 
Serrano-Gil, M., 
Linois, C., Angelaki, 
A. & Rogers, A. 
 2017 
Norge 

Negotiating diet networks: A 
cross-European study of the 
experiences of managing type 2 
diabetes 

Utforska interaktioner mellan sociala 
nätverk och daglig diet hos patienter 
med diabetes typ 2 

Kvalitativ  
Intervjuer 

n=125 Deltagarnas reflektioner anger att det finns 
komplexa förhandlingar som påverkar 
självhantering och mat, inklusive stöd, kunskap 
och relationer med familjer. Uppmärksamhet och 
öppenhet i sociala situationer och de normer som 
finns i samhället.  

Medel, 76% 

Winkley, K., 
Evwierhoma, C., 
Amiel, S. A., Lempp, 
K., Ismail, K. & 
Forbes, A.  
2014 
England 

Research: Educational and 
psychological issues patient 
explanations for non-attendance 
at structured diabetes type 2: A 
qualitative study 

Fastställa orsaken till att patienter 
med nydebuterad diabetes inte 
närvarar på utbildningen 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=30 Tre främsta faktorer som är grund till frånvaro i 
utbildning av diabetes. Den första, brist på 
information/ uppfattning om utbildningens 
fördelar. Den andra, bemötta hinder som 
uppkommer i en individs vardag (tid, parkering, 
annan sjukdom). Den tredje, skam och 
stigmatisering av diabetes.  

Medel, 64% 



 

 
 

BILAGA 4. SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=15 

CINAHL 
 

Information AND 

Diabetes type 2 AND 

Experience 

19 19 7 2 

CINAHL Education AND 

Diabetes type 2 AND 

Experience 

24 15 5 4 

CINAHL Education AND 

Diabetes type 2 AND 

Nurs* 

28 10 6 3 

CINAHL Type 2 diabetes AND 

Education AND Non-

attendance 

3 3 3 1 

CINAHL 

 

Recently diagnosed 

AND Type 2 diabetes 

24 24 7 1 

PubMed Information AND 

Diabetes type 2 AND 

Experience AND 

Europe 

17 17 1 1 

PubMed Education AND 

Diabetes type 2 AND 

Experience AND 

Europe 

47 20 4 1 

PubMed Education AND 

Diabetes type 2 AND 

Qualitative 

160 34 3 1 

PubMed Diabetes AND Europe 

AND Illness and 

disease AND Chronic 

AND Qualitative 

analysis 

12 12 5 1 

 
 

 


