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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som innebär att insulinbrist orsakar 

förhöjd blodsockerhalt i kroppen. Diabetes ökar kraftigt runt om i världen. Ökningen 

associeras med ökad befolkning, åldersgrupp, ändrad kost och livsstil samt ökad övervikt. 

Diabetes typ 2 ska främst behandlas genom att försöka minska insulinresistensen i 

vävnaderna. Egenvårdsbehandling är främst att försöka äta mer hälsosamt, motionera och 

sluta röka. 

Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 2 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie. För litteratursökningen har de vetenskapliga 

databaserna PubMed och Cinahl där de har hög kvalitet använts. 

Resultat: Hinder med informationen om egenvård kunde bero på ålder på patienten, om 

andra sjukdomar fanns i botten, rädslor, osäkerhet och brist på insikt. Möjligheter med 

informationen om egenvård var patientens vilja att lära sig mer om diabetes på djupet genom 

sjukvården och att ta initiativ till egen informationssökning och kunskap som gav större insikt 

om vikten av egenvård. 

Slutsats: Resultatet visar på att patienterna ser fler hinder än möjligheter kring information 

om egenvård. Det är viktigt att patienterna får information om egenvård men främst att 

patienten förstått informationen och får stöd och motivation att kunna förändra livsstilen. 

 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Egenvård, Erfarenhet, Information, Litteraturöversikt 

 

 

  

  

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstrakt 

Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that causes insulin deficiency to cause 

increased blood sugar levels in the body. Diabetes is increasing rapidly around the world. The 

increase is associated with increased population, age, changed diet and lifestyle, and 

increased overweight. Type 2 diabetes should be treated primarily by trying to reduce insulin 

resistance in the tissues. Self-care is mainly to try to eat healthier, exercise and stop smoking. 

  

Aim: The aim is to clarify patient’s experiences of information about their self-care in type 2 

diabetes. 

 

Methods: This work is a literature study. For the literature search, the scientific databases 

were PubMed and Cinahl, where they have used high quality. 

 

Results: Obstacles with the information about self-care could be due to the age of the patient, 

if there were other diseases, fears, insecurity and lack of insight. Opportunities with the 

information on self-care were the patient's desire to learn more about diabetes in depth 

through the health care system and to take the initiative to search for information on your 

own and to get knowledge that provided greater insight into the importance of self-care. 

 

Conclusion: The result shows that patients see more obstacles than opportunities regarding 

information about self-care. It is important that patients receive information about self-care, 

but primarily that the patient understands the information and receives support and 

motivation to be able to change the lifestyle. 
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1. Inledning 
Vårt intresse för egenvård i samband med diabetes väcktes under den verksamhetsförlagd 

utbildningen. Där framkom att patienter med diabetes inte alltid följde rekommendationerna 

kring egenvård. Vi vill därför läsa mer om vad olika studier och forskning kommit fram till 

kring vad patienten har för erfarenhet av information om egenvård vid diabetes för att 

eventuellt kunna göra en förbättring i framtida yrke. 

  

2. Bakgrund 
Bakgrunden består av information om vad diabetes mellitus typ 2 är, vilka komplikationer 

sjukdomen kan ge och hur patienten kan förändra sina vanor. Vad orsaken till diabetes 

mellitus typ 2 kan vara och tidigare forskning om vård och behandling, egenvård och 

familjens roll. Vidare beskrivs sjuksköterskans ansvar av patientinformation och Dorothea 

Orems omvårdnadsteori. 

 

2.1. Diabetes mellitus typ 2 
Sitki-Dizdar, Oz Gul, Baspinar, Cander och Sisman (2016) beskriver att diabetes är en 

sjukdom som ökar kraftigt runt om i världen. Ökningen associeras med ökad befolkning, 

åldersgrupp, ändrad kost och livsstil samt ökad övervikt. Enligt Isaksson, Hajdarevic, 

Abramsson, Stenvall och Hornsten (2014) var cirka 285 000 personer i Sverige år 2012 

diagnostiserade med diabetes. 97% hade diagnosen diabetes typ 2 a.a. Diabetes mellitus typ 2 

är en kronisk sjukdom som innebär att insulinbrist orsakar förhöjd blodsockerhalt. Diabetes 

mellitus typ 2 utvecklas när insulinberoende vävnader inte kan tillgodose sig insulinet, detta 

leder till att betacellerna producerar mer insulin då kroppen tror att det är nödvändigt. 

Betacellerna bildas i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Trots denna ökning fortsätter 

resistensen i vävnaderna att förvärras. När ungefär 50% av betacellerna slutat fungera uppstår 

symtomen för diabetes. Symtomen kan vara törst, trötthet och ökad urinmängd. Till följd av 

insulinbrist försämras upptaget av glukos i alla vävnader och medför att en stor mängd glukos 

stannar kvar i blodbanan (Ericson & Ericson, 2012; Frid & Annersten Gershater, 2016).  

  

Sitki-Dizdar, Oz Gul, Baspinar, Cander och Sisman (2016) menar att diabetes ökar risken för 

allvarliga sjukdomar och komplikationer om sjukdomen förblir obehandlad. Det kan leda till 

komplikationer såsom skada på njurarna, blindhet, hypertoni och dålig blodcirkulation. Detta 

i sin tur kan leda till stroke, sår och amputationer av fötter och ben. För en effektiv 

behandling krävs det att patienten förändrar sina livsvanor och blir involverad i sin egenvård, 
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förutom de medicineringar som krävs (Sitki-Dizdar, Oz Gul, Baspinar, Cander & Sisman, 

2016) Depression är en komplikation som är vanlig hos patienter med diabetes och har visat 

sig vara förknippat med den dåliga hanteringen av sin diabetes (Koponen, Simonsen & 

Suominen, 2016). För att undvika komplikationer rekommenderas förändrade vanor vilket 

innefattar traditionell diabeteskost. Det innebär 500g dagligt intag av grönsaker och frukt. 

Fisk bör ätas 2–3 gånger per vecka. Och även föda som nötter, bönor och fullkornsprodukter. 

Regelbundna måltider på regelbundna tider rekommenderas. Tallriksmodellen är en modell 

som kan användas för att fördela en portion med mat. En fjärdedel bör bestå av proteinrik 

föda, tre fjärdedelar delas i två lika delar, en del fylls med kolhydrater och den sista delen 

med grönsaker. Vidare bör patienterna tänka på de negativa effekterna av alkohol som har ett 

högt energiintag och även att undvika drycker med högt energiintag som exempelvis juice, 

saft och läsk. Förändringar i kosten kan stabilisera blodsockret, minska risken för övervikt, 

högt blodtryck och ge en minskad mängd cirkulerade fett (Socialstyrelsen, 2011; Drevenhorn, 

Gabrielsson, 2016). Socialstyrelsen, 2018 nämner också att rekommendationer om fysisk 

aktivitet bör vara individuell och i samråd med patienten komma överens om vilken aktivitet 

som passar, aktivitetens intensitet och frekvens. Rökstopp och minskad alkoholkonsumtion 

uppmuntras och patienten erbjuds att få rådgivande samtal kring hur de kan gå till väga för att 

lyckas. 

 

2.2. Orsaker till diabetes mellitus typ 2  
Orsaken till utveckling av diabetes typ 2 är ofta övervikt, stillasittande livsstil och rökning 

(Ericson & Ericson, 2012). En generell rekommendation är fysisk aktivitet 30 minuter per 

dag alternativt minst 150 minuter per vecka (a.a). Isaksson et al. (2014) visade att 50% av 

personer med diabetes inte var så fysiskt aktiva som rekommenderades 2–3 gånger per vecka 

enligt nationella diabetesregistret, vilket innebar att mellan 40–47% var fortsatt överviktiga 

trots information om fysisk aktivitet och hälsosam kost. Socialstyrelsen (2019) beskriver att 

ytterligare orsaker till diabetes typ 2 kan vara hög alkoholkonsumtion och ohälsosamma 

kostvanor. För att mäta vikt och övervikt brukar BMI (body mass index) användas. 

Normalintervallet ligger mellan 18,5 - 24,9, övervikt är mellan 25 - 29,9 och kraftig övervikt 

är över 30. (Tobias, Pan, Jackson, O´Reilly, Ding, Willett, Manson, Hu, 2014). Riskbruk för 

alkohol identifieras som 9 standardglas per vecka för kvinnor och 14 glas för män 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Icke påverkbara orsaker som kan öka risken för insjuknande 

är ärftlighet, hög ålder, tidigare graviditetsdiabetes, låg födelsevikt och födelseland (Frid, 

Annersten Gershater, 2016).  
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2.3. Vård och Behandling 
Diabetes typ 2 ska främst behandlas genom att försöka minska insulinresistensen i 

vävnaderna. Egenvårdsbehandling att försöka äta mer hälsosamt, motionera och sluta röka är 

en metod att försöka motverka detta. Det som ingår i behandlingen av diabetes typ 2 förutom 

egenvården av kost och motion är att kontrollera blodsockervärdet regelbundet, vilket 

patienten sköter själv. Ett fast värde av blodsockret bör ligga mellan 4–7 mmol/L. Medicin 

som ska stimulera den egna insulinproduktionen kan komplettera behandlingen. För optimal 

behandling i tillägg till egenvård ingår läkarbesök minst en gång per år samt att undersöka 

ögon och fötter regelbundet på grund av den försämrade blodcirkulationen som kan uppstå 

hos diabetiker (Ericson & Ericson, 2012; Dammen Mosand, Stubberud, 2011). Holly, 

Rowland, Long, Narcisse, piel, Goulden & McElfish (2017) påvisade att patientens 

följsamhet till regelbundna läkarbesök inte vara några problem. Detta jämfört med 

följsamheten till fysisk aktivitet som bara är en fjärdedel av de som deltagit i studien utövar.  

 

2.4. Patientinformation  
Fokus vid en nyupptäckt diagnos vid diabetes typ 2 ligger på det kroppsliga tillståndet. Att få 

diagnosen kan även väcka psykiska reaktioner på beskedet om att ha fått en kronisk sjukdom. 

Informationen och handledningen bör då fokuseras på att förmedla kunskap kring sjukdomen, 

även öka kunskapen och förståelsen om vikten kring kost och fysisk aktivitet i samband med 

sjukdomen. Det är även viktigt att öka kunskapen kring läkemedel och apparatur som 

blodglukos kontroller och injektioner för att patienten sedan ska kunna ta eget ansvar för 

behandlingen. Patienten behöver därför vägledning och kunskap och för att patienten ska 

kunna hantera sjukdomen i vardagen krävs det att sjuksköterskan även fokuserar på 

livssituationen och inte enbart på den medicinska behandlingen (Dammen Mosand, 

Stubberud, 2010). Det som kan hjälpa i undervisningen är att sjuksköterskan har ett 

personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att sjuksköterskan inte försöker styra 

patientens mål i förväg. Istället utgår från patientens situation och tillsammans kommer fram 

till ett mål (Arborelius, 2018). Det menar även Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund 

och Isaksson (2016) som intygar att personcentrerad vård kan ge en effektivare behandling 

och vård för patienten. Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki (2018) menar också att det krävs ett 

samarbete mellan sjukvården och patienten och därmed har ett tillvägagångssätt med 

ömsesidig respekt och patientens personliga behov och värderingar. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans ansvar att i första hand ta hand om 
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människor som är i behov av vård. Det är även sjuksköterskans skyldighet att se till patienten 

som egen individ, sedvänjor och kulturer och med det också värna om patientens säkerhet, 

värdighet och rättighet. Sjuksköterskan ansvarar också för att enskilda personer får rätt och 

tillräckligt med information på ett anpassat sätt. Vård ska ges med jämlikhet när det gäller 

resurser och tillgång till hälso- och sjukvård. Enligt 1 §, kap. 3 i Patientlagen SFS 2014:821 

har patienten rätt att få information kring behandling och hälsotillstånd även det förväntade 

hälso beloppet. Det ska lämnas skriftlig information som är anpassad till individens 

förutsättningar. Den som ger information till patienten ha skyldighet att så långt som möjligt 

försäkra sig om att mottagaren har förstått informationen (PL SFS 2014:821, kap 3, 7 §).  

 

2.5. Egenvård 
Egenvård kan beskrivas som de åtgärder personen själv vidtar för att tillfredsställa psykiska, 

fysiska, sociala och andliga behov i koppling till sin sjukdom. Det menas med att patienten 

själv har ansvaret för sin behandling och det krävs att man främjar patientens självständighet 

för att utveckla förmågan till egenvård (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Koponen, 

Simonsen och Suominen (2016); Kassahun, Gesesew, Mwanri och Eshetie, (2016) belyser att 

bra stöd och information från vården kan motivera patienterna till att genomföra och orka 

upprätthålla den rekommenderade egenvårdsbehandlingen. Ett starkt sammanhang om vad 

egenvården kan göra för sjukdomen förbättrar förståelsen och förbättrar därmed hanteringen 

av egenvården. Det kan förebygga och minska komplikationer och förbättra livskvaliteten hos 

berörda individer. Enligt Eyüboğlu och Schulz (2016) Ger otillräcklig kunskap om diabetes 

sämre följsamhet när det gäller medicinering och förebyggande åtgärder det kan därmed ge 

sämre hälsa och en för tidig bortgång som följd. Delaktighet och kunskap kring patientens 

vård tros ge makt, självbestämmande och ökat självförtroende hos patienten och resultatet av 

det ger en ökad följsamhet av sin egenvård. Frankling, Lewis, Willis, Bourke-Taylor och 

Smith (2018) beskriver att förespråkare av egenvård föreslår att patienter ska vara aktiva 

deltagare i hälsointeraktioner och behandling och genomföra fysiska, emotionella, sociala och 

livsstilsförändringar för att minska sjukdomsbördan och upprätthålla livskvaliteten. Även om 

det är viktigt att värdera livskvalitets resultatet, är behovet av egenvård också drivet av oro 

för att patienter inte följer rekommenderade medicinska behandlingar. Men det som i stor 

utsträckning ignoreras är de många orsakerna till att patienterna kanske inte kan eller inte vill 

spela en aktiv roll för att hantera sina kroniska tillstånd. Samtidigt förväntas det att 

sjukvårdspersonalen ska tillhandahålla egenvårds resurser och stöd. Därmed krävs det ett 
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samarbetande tillvägagångssätt mellan patienten och sjukvården (Frankling, Lewis, Willis, 

Bourke-Taylor & Smith, 2018).  

 

2.6. Teoretisk referensram - Egenvårdsbalans 
Enligt Orem (2001) handlar begreppet egenvård kring de handlingar som patienten själv utför 

i samband med sitt sjukdomstillstånd för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Wiklund 

Gustin och Lindwall (2012) Menar att individen på bästa sätt kan visa förmåga till omsorg 

om sig själv och anhöriga genom att tillgodose hälsorelaterade behov och skapa 

förutsättningar och en upplevelse av balans och helhet i tillvaron. Orems definition av hälsa 

är därmed människans kapacitet och att förhålla sig optimalt inför tillvarons krav. Det blir 

därmed en förutsättning att förebygga och motverka sjukdom och en förutsättning för en 

bättre hälsa. Det som kan leda till en sämre egenvård är en brist på undervisning och att 

individen inte fått lära sig egenvård och att inte ha tillgång till hälso- och sjukvårdens 

adekvata resurser. Kapaciteten kan även påverkas av olika faktorer såsom ålder och kön, 

social bakgrund, mognadsnivå, familjesituation a.a. Att utöva egenvård och vilket behov av 

egenvård patienten behöver beror på patientens situation och åkomma. Det krävs att 

sjuksköterskan gör en bedömning av patientens egenvårdskapacitet och visar stöttning till 

egenvård på den nivån patienten befinner sig (Orem, 2001).  

 

Meleis (2007); Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att Orem lyfter tre olika teorier 

kring kapaciteter till egenvård, omvårdnads kapacitet, Egenvårdskapacitet och människans 

kapacitet. Omvårdnads kapacitetet handlar om sjuksköterskans förmåga att upptäcka 

egenvårds brister. Sjuksköterskan ska då agera och stötta patienten så att patientens 

egenvårdskrav kan tillgodoses. Det finns tre varianter av omvårdnads kapacitet. Helt 

kompenserad menas med att sjuksköterskan förväntas stötta patienten i all egenvård då 

patienten är oförmögen att kunna utöva egenvården själv. Delvis kompenserad menas med att 

patienten och sjuksköterskan samarbetar hjälps åt att möta behoven av egenvård, då patienten 

har en viss egenvårdskapacitet. Stödjande/undervisande innebär att att sjuksköterskan ska 

finnas i stöttning till patienter som har underskott av egenvård i det dagliga livet som 

hälsosamma rutiner (Meleis, 2007; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med 

Egenvårdskapacitet menar Orem (2001) att det handlar om att ha färdigheterna och förmågor 

som krävs för att kunna vårda sig själv. Egenvårds kapaciteten är beroende på människans 

grundläggande förmåga att agera medvetet och målinriktat utifrån sina värderingar, 

färdigheter och kunskaper man har a.a. Människans kapacitet menas att människan har 
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förmågan att tänka och är alltid beredd på en förändrad situation och göra en bedömning och 

agera efter den. Människorna är olika, där traditioner, kulturer, synsätt och roller kan spela 

roll över hur vi ser på vårt eget ansvar och hur vi agerar efter det (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 

2.7. Familjens roll 
Bouldin, Travedi, Reiber, Rosland, Silverman, Krieger och Nelson (2017) menar att när en 

patient diagnostiserats med diabetes har vänner och familj en stor roll i patientens liv. Inte 

bara som emotionellt stöd utan även med hjälpmedel som kommer med sjukdomen så som 

blodsockermätare. Närstående kan bidra till att ändra patientens egenvårds resultat till det 

bättre och även påminna om medicinering genom att vara ett socialt stöd och finnas där för 

att motivera patienten. Ett kompletterande stöd från sjukvården tillsammans med närstående 

visar sig vara en bra förutsättning för förbättrat mående hos patienten. Vongmany, Luckett, 

Lam och Phillips (2017) menar att familjen till patienten kan underlätta hanteringen av 

egenvården och vad som kan betraktas som positivt av patienten är: motivation från familjen, 

att familjen vakar över patienten och ser till att hälsosamma rutiner följs. Det som däremot 

kan ses som negativt är blockerade beteenden från familjen, det vill säga ett beteende från 

familjen som hindrar patienten att utföra egenvården. Det kan också vara att laga hälsosam 

mat till alla och inte göra en separat måltid eller dela på en hälsosam måltid. Ett samarbete 

mellan familjen och patienten kan vara till stor hjälp om de delar de hälsosamma rutinerna 

och hjälper varandra att hålla rutinerna. 

 

3. Problemformulering 
Att få diagnosen diabetes typ 2 kan innebära stora förändringar i livet för individen som 

påverkar rutiner och livsvanor. Det kan upplevas av individen som ett stort ansvar och ibland 

känna en omöjlighet vilket kan leda till depression. Vid nydiagnostiserad diabetes är det 

mycket som individen behöver lära och få information om. Vad diabetes är, vilka 

komplikationer diabetes kan ge och egenvårdsbehandling. Det är därför viktigt att ta reda på 

om patienten själv upplever att informationen varit bra och får de möjligheter patienten 

behöver för att klara egenvården.  

 

4. Syfte 
Att belysa patienters erfarenheter av information om sin egenvård vid diabetes typ 2 

 



 

7 
 

5. Metod 
 

5.1. Design 
Examensarbetet är en litteraturöversikt vilken avser att sammanställa forskningsresultat 

(Friberg, 2017) om patienters erfarenhet av hinder och möjligheter kring information om 

egenvård vid diabetes typ 2. 

 

5.2. Urval 
Östlundh (2017) beskriver att kunna använda sig av relevant och färsk vetenskap är en nyttig 

erfarenhet inte bara för att skriva examensarbete. Det är även till stor nytta senare i arbetslivet 

för att hålla sig uppdaterad om senaste forskningen. För att få fram senaste studierna som 

med största sannolikhet är relevant har vi först valt att avgränsa årtalen på valda artiklar på 

2009–2019 och att de ska vara skrivna på engelska. Termer som använts i detta arbete är 

AND och OR för att få med synonymer på våra sökord. För att ytterligare begränsa antalet 

artiklar kan MESH-termer användas, med det menas att vissa av våra sökord som markeras 

som MESH bör sedan finnas i artiklarnas titel eller dess ämnesordlista (Östlundh, 2017). 

Sökorden och dess kombinationer redovisas i tabell 1. Inklusionskriterier: För att 

sammanställa aktuell forskning använder vi oss av vetenskapliga artiklar i fulltext, de ska 

vara godkända av etisk kommité eller bekräftat frivilligt deltagande och samtycke av 

deltagare i artiklarna. Artiklarna är aktuella för vårt syfte och är skrivna på språk vi förstår så 

som svenska eller engelska. Exklusionskriterier: Utesluter barn upp till 18 år. 

  

5.3. Datainsamling 
Denna litteraturöversikt är utförd våren 2019 med sökmotorerna CINAHL och Pubmed. Vi 

använder oss av sökorden; Diabetes mellitus type 2, self-care, Self management, patient 

knowledge, information, perception, experience. 

Aktuell databas, sökord, antal träffar, urval efter lästa titlar, urval efter lästa abstrakt och antal 

valda artiklar summeras i tabell 1. 
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Tabell 1. 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 

Pubmed 

diabetes AND patient knowledge 

AND self-care 

328 132 

7322 

1633 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

Pubmed diabetes millitus type 2 AND 

(experience OR attitude OR 

perception) AND (self-care OR 

self-management) 

79 323 

  

429 488 

  

  1708 

0 

  

0 

  

15 

0 

  

0 

  

7 

0 

  

  

0 

 

  

4 

Cinahl Diabetes mellitus type 2 And 

(experience or perspective or 

view or perception or attitude) 

And information management 

38 564 

  

3273 

188 

0 

  

0 

6 

0 

  

0 

4 

 0 

  

 0 

 3 

Cinahl diabetes mellitus type 2 AND 

(attitude or perception or 

experience or view or feelings) 

AND self-care 

38 564 

  

2874 

653 

0 

  

0 

12 

0 

  

0 

8 

0 

  

0 

4 

Cinahl Diabetes mellitus type 2 

 AND experience 

AND information 

38 564 

1099 

171 

0 

0 

10 

0 

0 

4 

0 

0 

2 
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5.4. Värdering av artiklarnas kvalitet 
Valda artiklar har granskats med hjälp av ett granskningsprotokoll som enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) utformats på ett sådant sätt att ett kryss för JA ger 1 poäng och ett 

kryss för NEJ ger 0 poäng. Frågorna är indelade i stycken för att kunna gå igenom olika delar 

av artikeln, från titeln till diskussionsavsnittet. Efter man gjort klart granskningen ska 

poängen räknas ihop och ett procentresultat räknas ut. Denna procentsiffra avgör vilken 

kvalitetartikeln har. Låg kvalitet har ett resultat på mellan 60% och 69%, medel kvalitet har 

ett resultat på 70% - 79%, hög kvalitet har ett resultat på 80% - 100%. Se bilaga 2. 

  

5.5. Tillvägagångssätt 
Författarna denna litteraturöversikt har suttit på varsitt håll och kommunicerat via chatt 

och telefon. Gemensamt google drive dokument har använts för att kunna sitta på varsitt 

håll och skriva. Vid sammanställning av resultat har fler dokument öppnats för att 

kategorisera fynden. Även suttit tillsammans med en bibliotekarie för att få tips på bland 

annat sökord, hur MESH-termer fungerar och användning av booleska termer. 

Författarna till detta arbete har även träffats på högskolecentrum för att diskutera och 

skriva. 

  

5.6. Analys 
Artiklarna har analyserats enligt Friberg, (2017). Detta har utförts i olika steg, Först lästes de 

valda artiklarna igenom flertalet gånger för att skapa oss en förståelse av innehållet och få en 

helhetssyn. Artiklarnas resultat som överensstämde med vårt syfte diskuterades och 

sammanställdes för att sedan sparas i ett dokument. Därefter sammanställdes artiklarna till 

resultatet i en artikelmatris (bilaga 1). Vidare delade vi in resultatens skillnader och likheter i 

artiklarna för att kunna ställa dem med eller emot varandra. Till sist sammanställdes det som 

analyserats fram med hjälp av olika teman och subteman för de artiklar vars resultat liknar 

varandra för att få ett helhetsperspektiv.  
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5.7. Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2018) ska etiska principer följas. Studierna ska 

bland annat vara godkända av en etisk kommitté och deltagarna ska ha gett samtycke och 

vara frivilliga att vara delaktig i studien. Patientens bästa ska även sättas i första hand och 

handlingarna till patienten ska vara i patientens bästa intresse vid medicinsk vård och visas 

respekt. 

 

Sandman och Kjellström (2018) belyser att studier som används i litteraturöversikten ska ha 

ett etiskt övervägande det ger författarna ett säkerställande över att studien tillämpar 

akademisk hederlighet och falsk data, manipulerat resultat, och att plagiat ej förekommer. 

Författarna till denna litteraturöversikt har inte låtit egna åsikter avspegla sig i arbetet. Därför 

inkulderas endast artiklar som är godkända av etisk kommité eller bekräftat frivilligt 

deltagande och samtycke av deltagare i studierna. Författarna till denna litteraturöversikt har 

använt sig av medicinsk ordbok av norstedts för att kunna läsa och förstå artiklarna på ett 

korrekt sätt (Polit & Tatano Beck, 2012). 
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6. Resultat 
Resultatet grundas på 15 vetenskapliga artiklar från 8 olika länder, Danmark (2), Sverige (3), 

Australien (3), England (2), Spanien (1), Norge (1), Tyskland (1) och Kanada (1). Se bilaga 

1. Resultatet presenteras utifrån syftet vilket är att belysa patienters erfarenheter av 

information om sin egenvård vid diabetes typ 2. De viktigaste resultaten presenteras i två 

teman med subteman (tabell 2). 

 

Tabell 2 

Teman Subteman 

Erfarenheten av generell information av 

egenvård 

● Hinder för egenvård 

● Möjligheter till egenvård 

● Motivation 

● Skillnad mellan kvinnor 

och män 

● Gruppundervisning som 

informationskälla 

Erfarenhet av stöd från andra ● Familj och vänner 

● Sjukvården 

                                                                                                           

  

6.1. Erfarenhet av generell information av egenvård 
  

 

6.1.1. Hinder för egenvård 
 

Många äldre patienter med diabetes typ 2 var motvilliga att förändra sina långvariga 

kostmönster de tycker om, och kunde känna att det var försent att byta vanor även om de 

skulle dö i förtid (Arana, Valderas & Solomon, 2019). I en studie sågs skillnader på friska 

patienter med diabetes typ 2 och sjuka patienter med andra sjukdomar utöver diabetes typ 2 

(Hjort, Frølich & Christensen, 2017). Mental ohälsa kan ligga till grund för hur väl 

informationen som vårdgivaren ger uppfattas av patienten och hur väl de följer 

rekommendationerna (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & Hazelton, 2018). Svårigheter kring att 
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prioritera relevant information om hur blodsockret kan balanseras uttrycktes hos patienterna. 

Det finns många tillgängliga källor med information och det är en utmaning för patienterna 

att välja källa (Gardsten, Blomqvist, Larsson, Lindberg & Olsson, 2018). De flesta 

patienterna förstod att det var viktigt med egenvård som kost och fysisk aktivitet, men utförde 

inte egenvården trots kunskapen (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & 

Frampton, 2016). Egenvård kan äventyras på grund av diabetesrelaterad trötthet, personliga 

och sociala faktorer (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). Trots att 

patienterna är medvetna om ansvaret kring egenvårdsbehandlingen, var det svårt att utföra det 

de lärt sig om egenvård i praktiken. Några patienter trodde inte det berodde på informationen 

då de visste vad de skulle äta, utan berodde mer på att det var svårt att acceptera sjukdomen 

(Carolan, Holman & Ferrari, 2014). Patienterna upplevde att informationen om vilken kost 

som rekommenderas vid en diabetesdiagnos helt saknades eller var alldeles för lite i början av 

sin diagnos. Detta resulterade i att måltiderna blev väldigt små eftersom det fanns osäkerhet 

och rädsla att äta fel (Booth, Lowis, Dean, Hunter & Mckinley, 2013). Patienterna kände sig 

osäkra på hur motion, matvanor och medicin påverkar blodsockernivån och dess balans. 

Även de patienter som haft diabetes en längre stund kände sig osäkra på detta och det påvisar 

bristen på kunskap om diabetes typ 2 och vad som händer i kroppen (Gardsten, Blomqvist, 

Larsson, Lindberg & Olsson, 2018). Svårigheten med egenvården och självkontroll visade 

känslor av skuld och skam (Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 

2014). Att hitta strategier att få en acceptabel blodglukosnivå och med hjälp av sjukvården 

hitta en bra kost och fysisk aktivitet blev viktigare än någonsin (Kneck, Fagerberg, Eriksson, 

& Lundman, 2014). 

   

De patienter som utöver diabetes typ 2 inte hade några andra sjukdomar hade inga problem 

med att förstå informationen och delta i programmen i utbildningen, de såg det som en 

vägledning för en hälsosammare livsstil. De patienter med andra sjukdomar utöver diabetes 

typ 2 hade svårare att förstå informationen och vara delaktig i det sociala som ingick i 

utbildningen. De hade ingen positiv syn på diet och fysisk aktivitet trots att de såg dom som 

viktiga. Utmaningarna med kost och fysisk aktivitet sågs mer som en börda än givande 

(Hjort, Frølich & Christense, 2017). Patienter som var mitt uppe i en depression fokuserade 

inte på sin diabetes. Den mentala ohälsan kunde kräva all energi från patienten och därför 

försummas egenvården och även besök hos vårdgivaren (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & 

Hazelton, 2018). 
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En del patienter tyckte först att diabetesdiagnosen var lätthanterlig och inte behövde några 

speciella behov av inlärning relaterat till att de visste vad de skulle göra, för de hade fått 

information om kost och fysisk aktivitet. Samtidigt var det en osäkerhet om allvaret kring 

sjukdomen. Gradvis försökte individerna tillämpa livsstilsförändringar men fann det svårt. Ett 

behov om lärande kring hantering av planering och egenvård höjdes. Patienterna fann sig 

beroende av rutiner för egenvården men lyckades inte upprätthålla dem. Trots att patienterna 

visste vad de skulle göra var det svårt att sätta i praktiken (Kneck, Fagerberg, Eriksson, & 

Lundman, 2014). Likaså nämner Wermeling et,al (2014) att många patienter underskattade 

potentialet till komplikationer av diabetes. Trots att patienterna var medvetna om vikten av 

blodsockervärden, kost och kroppsvikten, fann de svårt att anpassa sitt beteende för att 

återspegla denna medvetenhet. För många patienter var det svåraste med att förändra kosten 

var det sociala runt omkring (a.a). Efter ett tag upplevde en del individer att blodsockernivån 

aldrig blev förbättrad, det gjorde att de blev passiva även om det ledde till att de skulle må 

sämre psykiskt och fysiskt. Men trots det fanns en önskan att förändras, det som hindrade 

individerna var upplevelsen av för lite kunskap, tid eller energi hindrade även 

inlärningsprocessen. Samtidigt upplevdes nytt lärande som osäkerhet kring de egna behoven, 

främst behoven gjorde det svårt att veta hur de skulle agera. Individerna kände då sig 

beroende av hälso sjukvården för råd vid hantering och anpassning till diabetesbehandling 

(Kneck, Fagerberg, Eriksson, & Lundman, 2014). 

  

Det uppfattas som en utmaning att ändra rutiner och känslan av att tvingas in i det. 

Informationen om komplikationer som diabetes typ 2 kan orsaka uppfattas som skrämmande 

tidigt i diagnosen och svåra att hantera i början. En känsla av att vara skyldig att ändra sina 

kostvanor direkt fanns och det upplevs obehagligt att berätta för vårdgivaren om vad de åt för 

mat (Gardsten, Blomqvist, Larsson, Lindberg & Olsson, 2018). Att ha styrkan trots hinder att 

göra det som är viktigt. Besvären dominerar när det är svårt att få en acceptabel 

blodglukosnivå och med kunskap och motivation göra små förändringar i vardagen. Det är 

några stadier olika individer kan befinna sig i och de har olika behov och olika relationer till 

hur information upplevdes (Kneck, Fagerberg, Eriksson, & Lundman, 2014). 

  

Om patienten upptäcker en koppling mellan diabetesbehandling och effekten av egenvård 

men patienten inte kan uppnå det finns en risk att patienten betraktar sina ansträngningar som 

meningslösa och vårdplanen misslyckas. Studien nämner att dessa resultat överensstämmer 

med tidigare forskning hur diabeteskunskap och erfarenhet hjälper individer att anpassa sig 
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på ett individuellt sätt och själv kan hantera livsstilsförändringarna (Burridge, Foster, Donald, 

Zhang, Russell & Jackson, 2015). Mängden, kvaliteten och användarvänligheten av diabetes 

informationen var viktiga för patienterna men många tyckte det var överväldigande av 

mängden information och instruktioner. Det kunde leda till bristande motivation och leda till 

vilsenhet i en djungel av information. Det som gynnades mest var tydliga och enkla 

instruktioner. När patienterna smält informationen de fått var många proaktiva för att hantera 

sitt tillstånd och letade efter ytterligare information för att förbättra kvaliteten och utbudet av 

dieter. Många kände sig vilsna i den nya kosten och hade svårt att veta vad de skulle äta, 

många kände även påverkan av samhället med reklam på skräpmat (Carolan, Holman & 

Ferrari, 2014). Patienterna hade inte förståelse om vad som händer i kroppen och hur 

egenvård påverkar diabetes typ 2 till det positiva i koppling till kroppen. Därför krävs det mer 

fysiologisk information kring hur diabetes typ 2 fungerar i kroppen och hur egenvården och 

medicineringen påverkar (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 

2016). 

  

6.1.2. Möjligheter till egenvård 
 

Det som gjorde att patienterna såg mer seriöst på sin diagnos och blev mer engagerade i 

egenvården verkade oberoende på vilken information de fått. Det verkade istället mer 

beroende på hur patienterna införlivade deras kunskap i sina personliga sammanhang. 

Patientens genombrott i förståelsen av vikten i diabetesbehandling var hur deras handlingar 

eller icke handlingar påverkade deras hälsa. Studien nämner att diabetes består av flera steg 

av upptäckter för patienten och det gäller även utformandet av en god egenvård (Burridge, 

Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015).  Patienterna kände att de ville veta allt om 

sin sjukdom, från cellnivå till vardagsproblem. Kunskapen om sjukdomen i allmänhet var inte 

tillräcklig hos patienterna (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). Att få mer tillgänglighet till 

att själv kunna övervaka sina blodsockervärden, gav en bättre förståelse för det individuella 

blodglukosmönstret. Även att få information kring fysiologin om diabetes typ 2, läkemedlets 

verkningsmekanism och varför läkemedlet behövs regelbundet gav en bättre förståelse kring 

kopplingen mellan medicinering och kost (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, 

Bugge & Frampton, 2016). Om hälsosamma vanor förekom hos patienten innan diagnosen 

diabetes typ 2, var det lättare att följa de livsstilsförändringar som rekommenderas (Gorina, 

Limonero & Álvarez, 2019). 
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Vårdgivarna gav mycket av informationen men på eget initiativ sökte patienterna mer 

information på webbsidor och i böcker. De yngsta patienterna i studien vänder sig ofta till 

internet för att få information medan de äldre får sin information huvudsakligen från 

vårdgivaren. De yngsta patienterna uttrycker att den information de får från internet inte alltid 

känns tillförlitlig och dessutom är svår att förstå sig på (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). 

Däremot att leta efter mer information själv med erfarenhet ökade förmågan att förstå 

kroppssignaler och hanteringen i sjukdomen i olika situationer som en naturlig del av livet 

(Kneck, Fagerberg, Eriksson, & Lundman, 2014). 

  

6.1.3. Motivation 
 

En ökad förståelse kring diabetes typ 2 och medicinering ger mer självkänsla att interagera 

med sin sköterska på ett mer begripligt och kunnigt sätt (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, 

Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). Attityden, erfarenheter, kompetens och värderingar är 

faktorer som har inverkan på hur informationen tas emot gällande hälsofrämjande åtgärder 

(Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). Det som gjorde att patienterna såg mer seriöst på sin 

diagnos och blev mer engagerade i egenvården verkade oberoende på vilken information de 

fått. Det verkade istället mer beroende på hur patienterna införlivade deras kunskap i sina 

personliga sammanhang (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). Många 

kämpar även med ekonomin för en mer hälsosam kost (Arana, Valderas & Solomon, 2019). 

Motivationen till egenvård kom till en del patienter då de blev medvetna om konsekvenserna 

som obehandlad diabetes typ 2 kan ge (Booth, Lowis, Dean, Hunter & Mckinley, 2013). 

Att få stöd kan för patienten leda till motivation för att bibehålla en hälsosam livsstil, att få 

prata med någon och att få hjälp med andra saker runt omkring i vardagen. Om patienten 

förut upplevde diabetes typ 2 som en barriär i dagliga livet kan ett bra stöd minska den 

känslan (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). 

 

Kunskap om diabetes typ 2 och medicinering ökade patientens sätt att se på sin sjukdom och 

kunna se brister i sin omsorg från vården och kunde därför diskutera det med sin sköterska 

(Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). På grund av 

hälsoriskerna patienterna möter behöver de förstå prioriteten av egenvården för att kunna 

genomföra en förändring i livsstilen. När de väl genomfört förändringen upptäckte 

patienterna att det var en komplicerad och svår process. Trots det förstod de vikten av 

förändringen och accepterade att det minskade riskerna längre fram i livet och påverkade 
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deras hälsa och livskvalitet (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). En 

rädsla fanns hos patienterna att behöva amputera tår, fötter eller ben (Booth, Lowis, Dean, 

Hunter & Mckinley, 2013). 

  

En del patienter kände att då symtomen inte gav sig tillkänna så fanns ingen riktig motivation 

till förändring. Vissa försökte ändra livsstil men då blodsockret fortfarande var högt trots 

detta så upplevde de att det inte var någon mening med det. Då medicinering hjälpte 

tillräckligt behövdes inte egenvården (Booth, Lowis, Dean, Hunter & Mckinley, 2013). 

Likaså var det en del av patienterna som tyckte utsikterna för allvarliga 

diabeteskomplikationer var utanför gränserna av rationalitet och att diabetes inte var en 

allvarlig sjukdom. En del patienter kunde se lite logik i sin diagnos i nutid och framtid om 

komplikationer, men trots det triggade tankesättet vantro och bortsåg behovet av förändring. 

Detta på grund av att patienterna i nutid mår bra trots sin diagnos och har svårt att se behovet 

av förändring. Att övertyga sig själva att utföra förändringarna i nutid för att förhindra 

komplikationer i framtiden sågs för avlägsna för att ta som allvarliga risker, och därför valde 

att avstå från behandlingen. Det är därför viktigt att vården på ett effektivt sätt anpassar och 

utformar information och resonerar med patienten på en individuell nivå (Burridge, Foster, 

Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). Om patienten upptäcker en koppling mellan 

diabetesbehandling och effekten av egenvård men patienten inte kan uppnå det finns en risk 

att patienten betraktar sina ansträngningar som meningslösa och vårdplanen misslyckas. 

Studien nämner att dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning hur 

diabeteskunskap och erfarenhet hjälper individer att anpassa sig på ett individuellt sätt och 

själv kan hantera livsstilsförändringarna (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & 

Jackson, 2015). 

  

Fysisk aktivitet var svårt att komma igång med, det fanns ofta anledningar att låta bli. Dock 

upplevde deltagarna att när känslan av att känna sig nyttigare infann sig ledde detta till 

motivation att fortsätta i samma spår. Att ha inplanerade uppföljningar av sjukvården och 

sätta mål gav motivation att fortsätta hålla sig hälsosam (Booth, Lowis, Dean, Hunter & 

Mckinley, 2013). Patientens genombrott i förståelsen av vikten i egenvårdsbehandling var hur 

deras handlingar eller icke handlingar påverkade deras hälsa. Studien nämner att diabetes typ 

2 består av flera steg av upptäckter för patienten och det gäller även utformandet av en god 

egenvård. Egenvård kan däremot äventyras på grund av diabetesrelaterad trötthet, personliga 

och sociala faktorer (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). 



 

17 
 

  

6.1.4. Gruppundervisning som informationskälla 
 

Patienterna värderade sociala interaktioner i samband med utbildningsprogrammet (Hjort, 

Frølich & Christensen, 2017). Patienterna uppskattade att få träffa andra i samma situation 

och utbyta erfarenheter i en gruppbaserad utbildning. En önskan av patienterna var att 

grupperna ska utföras mer kontinuerligt istället för vid enstaka tillfällen (Svedbo Engström, 

Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). I grupputbildningen förstod alla patienter att de 

hade en egen roll att spela i behandlingen av sin diabetes typ 2, patienterna förklarade att göra 

förändringar och upprätthålla förändringarna övertid var en utmaning (Whitehead, Crowe, 

Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). Patienterna i studien upplevde att de var 

i behov av mer information för att kunna hantera sin diabetes typ 2 i vardagen (Herre, Graue, 

Kolltveit & Gjengedal, 2016). Patienterna fick lära sig av varandra och möta personer i 

samma sits, detta utvecklade kunskapen om hantering av medicinering, kost, allmänt om 

sjukdomen och komplikationer. Trots att en del patienter upplevde att mer tid kunde läggas åt 

kost och fysisk aktivitet så gav kursen värdefull kunskap och på ett pedagogiskt sätt (Herre, 

Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016). En del patienter tycker däremot inte om det sociala 

nätverket i gruppen i samband med fysisk aktivitet på grund av deras fysiska utseende, de 

föredrog att vara fysisk aktiv ensam (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & 

Frampton, 2016). Matlagningen i utbildningsprogrammet gav patienterna kunskaper och 

idéer för att förbereda hälsosam kost. Att vara aktiv i köket med andra patienter var enligt 

patienterna ett bra komplement till den teoretiska utbildningen (Whitehead, Crowe, Carter, 

Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). Att gå promenader för att sedan mäta 

blodsockret och gå till mataffären för att skaffa sig kunskap om livsmedel är några exempel 

på övningar patienterna fick göra. Information om livsmedel, recept och en tallriksmodell var 

praktiska råd som gavs. Många av patienterna kände redan till fakta om fysisk aktivitet, men 

uppgav att efter grupputbildningen tänkte de mer på att förbättra vardagsmotionen. Mer 

information fastnade i minnet när det diskuterats än när de läst om det. Att få ställa frågor och 

lyssna på andras erfarenheter gav mycket. Att få informationen i grupp upplevdes som 

positivt av många patienter, dock fanns önskan om att informationen skulle vara mer 

individanpassad och det är svårt att få fram i en grupp (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 

2016). 
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Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge och Frampton, (2016) menar att 

patienterna beskrev en ökad kunskap om diabetessjukdomen, konsekvenser, och hanteringen 

av diabetes typ 2 som mest värdefull av utbildningen. Utbildningen hade en workshop om 

fysiologin kring diabetes, förståelsen kring läkemedel, varningstecken på hyperglykemi och 

hanteringen kring läkemedel. Utbildningen gav patienterna en ökad känsla av självförtroende 

i hanteringen av sin diabetes och det tillät dom också ökad kontroll på egenvården. Vilket gav 

en bättre hantering och resultat av blodsockervärdena då de nu kunde se symtom och göra 

något åt dem. En del av patienterna tyckte utbildningen hade behövt mer tid och aktiviteter 

för att ha en större effekt och många hade redan accepterat sin diagnos. Trots att patienterna 

kände begränsad fördel av utbildningen sas det inget negativ om den (Whitehead, Crowe, 

Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). I programmet fick varje enskild patient 

prata med en sjuksköterska innan utbildningen om deras individuella utmaningar och 

personliga historier. Det beskrivs som starkt engagemang och mycket betydelsefullt för de 

fördelar de fått av utbildningen (Hjort, Frølich & Christensen, 2017). Däremot beskrev 

patienterna att kosten och den fysiska aktiviteten som det mest utmanande och kunna 

upprätthålla livsstilsförändringarna över tid. 3–6 månader efter grupputbildningen beskrev 

patienterna en pågående frustration med kost och fysisk aktivitet. De flesta var medveten om 

hur kosten skulle se ut men rapporterade svårigheter i självkontroll, undvika vissa livsmedel, 

laga mat för andra, äta i tid, tillgång till grönsaker och speciellt i sociala sammanhang. De 

kunde då ge skäl till att undvika eller inte kunna förändra sin livsstil. En del beskrev även en 

frustration att de upprätthållit livsstilsförändringen men trots det inte gått ner i vikt. Vissa 

patienter kände även ett behov av fortsatt uppföljning av sessioner för att få fortsatt stöd i 

självhantering av egenvården (Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & 

Frampton, 2016). 

 

6.1.5. Skillnad mellan kvinnor och män 
 

Bland kvinnor var anpassningen till livsstilsförändringar i samband med diabetesdiagnos 

bättre än hos män. Det tros bero på att kvinnor accepterar sjukdomen fortare och pratar gärna 

offentligt om det. Män med diabetes typ 2 i denna studie ville inte vara lika öppna med 

sjukdomen. Män uttryckte svårigheter i sociala sammanhang och undvek hellre situationer 

där det kunde förekomma aktiviteter med kost som fick dem att frångå egenvårds 

rekommendationerna. Både manliga och kvinnliga patienter upplevde det svårt att följa 

kostrekommendationer i samband med diabetes typ 2. Kvinnor kände att det var svårt att byta 
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ut vissa livsmedel till andra alternativ och även att välja bort desserter (Mathew, Gucciardi, 

De Melo & Barata, 2012). Skillnader mellan män och kvinnor när det gällde stöd från familj 

och anhöriga var att män enbart beskrev sina fruar som stöd, medan kvinnor inte nämnde 

maken. Kvinnor nämnde familjemedlemmar som döttrar, systrar och även vänner (a.a). 

 

6.2. Erfarenhet av stöd från andra 
  

6.2.1. Familj och vänner 
 

Stora variationer sågs gällande både behovet och mottagandet av stöd från vänner, familj och 

kollegor bland patienterna. Det kunde även variera individmässigt, beroende på tidpunkt och 

situation för personen (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). 

Samtliga individer uttrycker vikten av stödet från familj och vänner (Gorina, Limonero & 

Álvarez, 2019). Anhöriga som följer till besök hos vårdgivare och vill börja träna 

tillsammans är värdefullt (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). Många 

patienter var oroliga för hur diabetesdiagnosen påverkade familjen och ville inte vara en 

börda för familjemedlemmarna (Carolan, Holman & Ferrari, 2014). En positiv faktor är om 

familjen börjar äta samma mat som patienten för att stötta och underlätta. När det gäller 

motion motiveras patienten av att ha en vän eller familjemedlem att träna med (Gorina, 

Limonero & Álvarez, 2019). Även Halkoaho et, al (2015) beskrev liknande, att ha familj och 

vänner som lyssnar och stöttar var högt uppskattat hos patienterna, även att hela familjen 

lagar hälsosammare kost underlättar hanteringen av egenvården (a.a). Familjen var en 

tillgång med motivation till förändrad kost och fysiskaktivitet. Motivationen kom från stöd, 

uppmuntran, övervakning och kommentarer kring beteende (Carolan, Holman & Ferrari, 

2014). 

  

Ur ett annat perspektiv kunde stödet upplevas som att alltid vara övervakad, att få 

kommentarer om vilken mat och dryck som bör ätas och drickas. Detta kan leda till irritation 

och skam hos patienten. En annan känsla som kan infinna sig är att känna sig som en börda 

för andra och vara i beroendeställning (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & 

Gudbjörnsdottir, 2016). Några kände att förhållandet mellan familjemedlemmarna 

påverkades av läkare och sjukhusbesök på grund av det extra arbetet att hantera sin sjukdom. 

Det minskade tiden att umgås med familjen (Carolan, Holman & Ferrari, 2014). Patienterna 

kunde uppleva att brist på stöd från nära och kära fick dem att känna ensamhet och en stor 
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besvikelse kunde infinna sig och öka barriären i vardagen orsakad av diabetes typ 2 (Svedbo 

Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). 

  

6.2.2. Sjukvården 
 

Ett stöd från vårdgivaren ansågs vara viktigt, regelbundna besök och att få vara delaktig. 

Patienterna ansåg att besöken hos vårdgivaren var mest effektiv när de var regelbundna 

(Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). Patienterna var generellt nöjda med 

tillgången av service från vården och att de blev väl bemötta. De flesta tyckte sig ha ett bra 

förhållande med läkaren och diabetessköterskan. Många tyckte dock att det var besvärligt 

med besökstiderna på grund av väntetider (Carolan, Holman & Ferrari, 2014). Patienterna var 

överens om att vårdgivaren spelade en viktig roll som stöd i egenvården, dock fanns 

individuella variationer i hur stor utsträckning av stöd de behövde (Toft, Dorrit, Beiter, Boch 

& Hazelton, 2018). En önskan hos patienterna i studien var att få ett personlig bemötande och 

vården ska vara personcentrerad (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 

2016). Både män och kvinnor hämtar stöd hos vårdgivaren för både praktiska och 

emotionella frågor och funderingar (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). Att 

patienterna motsätter sig från egenvården av förändringar i livsstilen kan bero på sjukvårdens 

tillvägagångssätt i mötet med patienten och inte tar itu med patientens individuella 

utmaningar (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). De värdesätter 

kontrollerna hos vårdgivaren högt där blodprover tas och uttrycker att det är viktigare än de 

egna hälsoåtgärderna (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). 

  

Många uppskattade att vårdgivaren lyssnade och förstod dem och vissa fann ett stöd i att 

prata om sjukdomen mer än om hälsoåtgärder. En del uttryckte att besöken hos vårdgivaren 

kändes trygga, som en hälsokontroll och kände även tillit att rätt åtgärder sätts in vid rätt 

symtom (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & Hazelton, 2018). Patienterna ville få en emotionell 

aspekt hur det kan vara att leva med diabetes typ 2. Också tips på hur hanteringen sker av 

diabetes i både vardag och i andra lägen så som på en resa eller på fest. Många önskar även 

att möta samma vårdgivare om möjligt för att få en god kontakt och att få känna sig trygg. 

Upplevelsen av god kvalité var olika både mellan individer men också beroende på vem de 

träffat inom vården. Många patienter vill ha lättare tillgång till kontakt, bättre telefontider och 

andra flexibla kontakttjänster när frågor dyker upp eller är i behov av stöd (Svedbo Engström, 

Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Patienterna värderade ett personcentrerat 
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bemötande av sjukvårdens diabetesservice relaterat till deras individuella behov. Det var 

också viktigt för patienterna att ha kontakt med sjukvården (Burridge, Foster, Donald, Zhang, 

Russell & Jackson, 2015). 

Det är viktigt för patienterna att få känna att de har kontroll över sin diabetes typ 2, att de inte 

behöver någon annan för att klara sig. Dock uttrycker vissa att de inte klarar av det och kände 

större behov av stöd och hjälp från vårdgivaren (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). Både 

män och kvinnor föredrog om vårdgivaren var kunnig i området om diabetes typ 2 och 

egenvårds rekommendationer, och även kunna förmedla det till dem på ett bra sätt. 

Vårdgivaren ska även hålla i uppföljningar, blodsockerprover, medicinjusteringar och vara 

lyhörda (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). Att vårdgivaren antingen informerar 

själv om egenvårdsbehandling eller skickar remiss till en dietist uppskattas av många. Vissa 

undvek information om egenvård då de inte ville bli förvirrade (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & 

Hazelton, 2018). Några patienter kände sig besvikna över sin vårdgivare och tappat tron för 

honom/henne. De kände inget stöd i dem efter konflikter angående behandling eller 

rådgivning. En del av patienterna uttryckte att de var väl medvetna om att det vårdgivaren 

kunde göra var att informera och rekommendera, att ta in informationen och följa den är upp 

till var och en (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & Hazelton, 2018). Patienterna förväntade sig att 

läkaren skulle bekräfta deras svåra situation och ansträngningar. då deras rutiner är rotade i 

deras person. Därför var det svår att ändra rutinerna enligt egenvårds instruktionerna och 

patienterna såg det som en lång och svår process (Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, 

Lucius-Hoene & Himmel, 2014). Patienterna kunde också bli förvirrade av motsägelsefull 

information från olika vårdpersonal och förändringar i informationen och rådgivningen över 

tiden. Patienterna tyckte inte att det visste tillräckligt om olika kosttyper och portioner för att 

kunna göra effektiva förändringar i deras kost. De ville också ha råd om hur de kan förändra 

sin befintliga kost utan att behöva börja om från början. För kort tid med rådgivning av 

egenvård var ett stort problem och patienterna kände inte att de hade tid att diskutera kosten 

och individanpassa rådgivningen (Arana, Valderas & Solomon, 2019) lika så menar (Svedbo 

Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Patienter som tidigare haft problem 

med egenvård, rapporterade att de önskade en mer detaljerad information om kosten 

(Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). 

En del patienter uttryckte att de lärt sig någonting vid varje besök hos vårdgivaren. En annan 

del beskrev dock att de inte fått någon information av värde alls och att det var svårt att förstå 

de rekommendationer som gavs. Anledningen till detta var att vårdgivarna inte anpassat sitt 
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språk. (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Patienterna önskade 

att få rådgivning och information om kost i riktig konversation och inte endast med papper 

och broschyrer. Det gällde speciellt de patienter som endast hade egenvård som 

behandlingsform. Vissa patienter som var med på grupputbildning såg grupputbildningen 

som mer värdefull än skriftlig information. I samband med grupputbildningen saknade 

patienterna däremot det personcentrerade bemötandet för patientens egna behov. Om 

Informationen inte var klar och tydlig som till exempel vilken mat eller hur mycket mat de 

fick äta kunde det leda till förvirring hos patienterna (Arana, Valderas & Solomon, 2019). 

Hos patienterna var det vanligast att missa informationen om komplikationer som diabetes 

typ 2 kan ge och allmän information om sjukdomen. Informationen om medicinering, mål 

hos individen, egna tankar och önskemål upplevdes vara det primära innehållet i mötet med 

vårdgivaren (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). 

 

7. Diskussion 
 

7.1. Sammanfattning av huvudresultat 
 

Vi fann att hinder med informationen om egenvård kunde bero på ålder på patienten, om 

andra sjukdomar fanns i botten, rädslor, osäkerhet och brist på insikt. Möjligheter med 

informationen om egenvård var patientens vilja att lära sig mer om diabetes genom att ta 

initiativ till egen informationssökning och kunskap som gav större insikt om vikten av 

egenvård. Stöd från både sjukvården och anhöriga visade sig ha både för och nackdelar. 

Grupputbildning som resurs hade många möjligheter till information till patienter men 

även en del hinder. 

  

7.2. Resultatdiskussion   
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters erfarenheter av information om 

sin egenvård vid diabetes typ 2. Resultatet visade att patienterna ofta är medvetna om 

ansvaret kring egenvård men finner det svårt att utöva egenvården (Whitehead, Crowe, 

Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016; Carolan, Holman & Ferrari, 2014). 

Det berodde inte på bristen på information utan mer på svårigheter att ändra rutiner, 

acceptera sjukdomen och andra personliga eller sociala faktorer (Burridge, Foster, 

Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015; Carolan, Holman & Ferrari, 2014) vilket 

författarna till denna litteraturöversikt tycker verkar trovärdigt. Informationen om 

komplikationer relaterat till obehandlad diabetes typ 2 kunde uppfattas som skrämmande 
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och svårt att hantera (Gardsten, Blomqvist, Larsson, Lindberg & Olsson, 2018). Många 

patienter underskattade potentialet till komplikationer relaterat till diabetes typ 2 

(Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). Författarna 

till denna litteraturöversikt tyckte det var intressant att se kontrasterna på hur patienterna 

såg på komplikationerna. Intressant var också att vissa patienter inte fick någon 

motivation till förändring i rutiner på grund av att symtomen för diabetes uteblev och 

patienterna kunde inte se det rationella av komplikationerna så långt i framtiden (Booth, 

Lowis, Dean, Hunter & Mckinley, 2013; Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & 

Jackson, 2015).  Detta skulle kunna vara en förklaring till att 50% av alla patienter med 

diabetes typ 2 i Sverige inte var så fysiskt aktiva som nationella diabetesregistret 

rekommenderade, 2–3 gånger i veckan. 40–47% var fortsatt överviktiga trots 

informationen om egenvård (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall & Hornsten, 

2014; Holly, Rowland, Long, Narcisse, Piel, Goulden & McElfish, 2017).  Diabetes ökar 

risken för andra allvarliga sjukdomar och komplikationer om sjukdomen förblir 

obehandlad. För att behandlingen ska bli effektiv krävs det att patienten sköter sin 

egenvård (Sitki Dizdar, Oz Gul, Baspinar, Cander, Sisman, Eker, & Ersoy, 2016). 

Författarna till denna litteraturöversikt ser återkommande att rutiner hos patienten 

upplevs som det svåraste hindret.  Att veta vad som är okej att äta och i hur stora 

portioner skapade en osäkerhet hos patienten vilket kunde leda till att de åt för lite eller 

inte följer rekommendationerna, därför är det viktigt att få hjälp med att hitta rutiner som 

passar patienten individuellt. Och även få stöd av anhöriga i den nya livsstilen. Vidare 

diskuteras huruvida patienterna ser på komplikationer då vissa patienter kan finna dem 

overkliga i nutid. Det kan vara en stor förklaring till bristande egenvård. 

  

 Resultatet visar att patienterna ville veta allt om sjukdomen och få en bättre förståelse 

hur läkemedlen fungerar (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). Ökad känsla till 

självständighet kan fås bland annat genom kunskap kring blodsockermätning och bättre 

förståelse kring individuella blodsockervärden. Intressant var att kunskap om 

läkemedlets verkan och orsak gav bättre förståelse i koppling till kost och läkemedel 

(Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge & Frampton, 2016). Att själv leta 

efter information kunde öka förmågan att förstå kroppssignaler och hantering av 

sjukdomen (Kneck, Fagerberg, Eriksson, & Lundman, 2014). Författarna till denna 

litteraturöversikt tycker det verkar trovärdigt att informationen däremot inte kunde 

kännas tillförlitlig och svår att förstå (Gorina, Limonero & Álvarez, 2019). Resultatet 



 

24 
 

belyser också att patienter som är mitt uppe i en depression inte har energi att ha fokus 

på sin diabetes, hanteringen av sjukdomen kom då i andra hand (Toft, Dorrit, Beiter, 

Boch & Hazelton, 2018).  I bakgrunden bekräftas att depression är vanligt hos patienter 

med diabetes, det kan leda till dålig hantering av sin sjukdom (Koponen, Simonsen & 

Suominen, 2016). Litteraturöversiktens författare menar att en del patienter kan behöva 

stöd och erbjudas ytterligare samtal kring depressionen och diabetes. Depression 

relaterat till diabetes kan bero på överväldigande information, plötslig förändring i 

livsstilen och chocken över diabetesdiagnosen a.a. Likt Orems omvårdnadsteori som 

nämner att ta vara på varje individs egen vårdande kapacitet och delaktighet, beskriver 

Eyüboğlu & Schulz (2016) att delaktighet och kunskap ger makt, självbestämmande och 

självförtroende till patienten. Kassahun, Gesesew, Mwanri och Eshetie (2016) menar att 

information om egenvård, läkemedel och om diabetes kan vara till stor hjälp och kan 

förbättra livskvaliteten hos patienten. Orems definition av hälsa är människans kapacitet 

att förhålla sig optimalt till tillvarons krav, det bidrar till att motverka sjukdom och bidra 

till en bättre hälsa. Författarna till denna litteraturöversikt menar att en fungerande 

egenvård är viktig för både patienten och för sjukvården. När patienten förstår sin 

egenvård och kommer in i rutiner för goda vanor ger det förutsättningar för mindre 

komplikationer och minskad användning av läkemedel. Det i sin tur är inte bara bra för 

patienten utan också sjukvården och samhället eftersom läkemedel och vård kostar 

samhället mycket pengar. I resultatet upptäckte författarna till denna litteraturöversikt att 

det framkom fler hinder än möjligheter kring information om egenvård, genom att 

kartlägga de hinder som finns ges möjligheter till förbättring. 

  

I resultatet beskrivs att patienterna är överens om att stöd från sjukvården spelar en stor 

roll (Toft, Dorrit, Beiter, Boch & Hazelton, 2018). Det som ansågs som ett viktigt stöd 

var regelbundna besök och att få vara delaktig i sin vård. Det mest effektiva var när 

besöken var regelbundna (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). 

Patienterna önskade att vården ska vara personcentrerad och att få ett personligt 

bemötande (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Mathew, 

Gucciardi, De Melo och Barata (2012) menar att vårdgivaren förväntades hålla i 

uppföljningar, blodsockerprover, medicinjusteringar och vara lyhörda. I bakrunden 

nämner Frankling, Lewis, Willis, Bourke-Taylor och Smith (2018) att det förväntas av 

sjukvården att de ska tillhandahålla med stöd och egenvårdsresurser. Därmed krävs det 

ett samarbete mellan patienten om sjukvården, det nämner även Peltola, Isotalus och 
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Åstedt-Kurki (2018). Det krävs även ett ömsesidigt tillvägagångssätt med respekt och 

patientens personliga behov och värderingar (a.a). Orems teori nämner att det krävs av 

sjuksköterskan ska göra en bedömning kring kapacitet om egenvård. Det som kan leda 

till en sämre egenvård är brist på undervisning och otillräcklig tillgång till hälso- och 

sjukvården adekvata resurser. Det som författarna till denna litteraturöversikt såg tydligt 

i resultatet var att patienterna vill ha personcentrerad vård och få en individuell plan över 

upplägget med behandling och rutiner. Det kunde även ses i grupputbildningar att det 

var den personcentrerade biten som saknades. Det kan bero på att patienterna vill få 

hjälp av sjukvården att tillsammans sätta upp individuella mål i egenvården och få stöd 

och motivation till att nå målen. Det är därför viktigt att sjukvården lägger stor vikt i att 

diskutera med patienten kring önskemål och mål i förändringen av livsstilen. Vilket 

författarna tror skulle kunna hjälpa patienten att lättare följa de nya rutinerna till en 

bättre livsstil. 

 

Resultatet visar att det upplevs viktigt med stöd från anhöriga, genom att börja träna 

tillsammans, äta samma mat och följer med till sjukvårdsbesök (Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). Att få stöd kan för patienten öka motivationen 

till att bibehålla en hälsosammare livsstil och att ha någon att prata med vilket 

författarna till denna litteraturöversikt tycker verkar trovärdigt (Svedbo Engström, 

Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016) Carolan, Holman och Ferrari (2014) menar 

att motivationen kunde komma från uppmuntran, övervakning och kommentarer kring 

beteende. Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir (2016) menar 

däremot att vissa patienter kunde uppleva att övervakning och kommentarer kunde leda 

till irritation och skam hos patienten. Patienten kunde även känna sig som en börda. I 

bakgrunden nämns att komplement till sjukvårdens stöd är även närståendes stöd en bra 

förutsättning för förbättrat mående hos patienten. Närstående kan bidra med emotionellt 

och socialt stöd genom att motivera patienten till egenvård (Bouldin, Travedi, Reiber, 

Rosland, Silverman, Krieger & Nelson, 2017). Författarna till denna litteraturöversikt 

uppmärksammar i resultatet att anhörigas stöd tas emot på olika sätt av patienterna, en 

del vill ha mycket stöd och önskar dessutom att anhöriga ska ha större del i mötet med 

vården, medan andra inte alls uppskattar stödet lika mycket. Som vårdgivare gäller det 

att vara lyhörd och flexibel, att kunna anpassa sig efter patientens önskemål när det 

gäller att engagera anhöriga i vården. Om en patient har önskemål att anhöriga ska vara 

mer delaktiga bör det uppmuntras och ses som en resurs. 
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7.3. Metoddiskussion 
 

De vetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt har hämtats från databaserna Pubmed 

och CINAHL. Östlundh (2017) skriver om att pubmed främst är en medicinsk databas men 

också om omvårdnad, CINAHL är en omvårdnads databas. Dessa två databaser har använts i 

vårt examensarbete då de varit relevanta för vårt syfte. Det kan däremot vara en svaghet att 

endast ha använt två databaser då relevant forskning kan ha missats. Författarna till denna 

litteraturöversikt har begränsat sökningarna på år mellan 2009–2019, det gör att artiklarna 

varit av senaste forskning vilket är en styrka.  Det kändes viktigt att ha rätt sökord för syfte 

för att inte missa relevant forskning. Sökorden som först användes var “diabetes”, 

“experience” och “self-care”. Modersmålet hos båda författarna till denna litteraturöversikt är 

svenska, vilket kan göra att texten på engelska kan omedvetet missuppfattas eller misstolkats, 

detta kan vara en svaghet i arbetet. Ingen begränsning gjordes angående vilket land artiklarna 

var från. De artiklar som valts ut är från 8 olika länder runt om i världen, detta kan vara en 

styrka då perspektiv från olika länder ger en större bild. Dock kan det även vara en svaghet då 

sjukvården ser olika ut världen över. Omedvetet har endast kvalitativa artiklar valts ut då de 

svarade bäst mot syftet. Att endast kvalitativa artiklar har använts kan vara en svaghet och en 

styrka. I kvalitativa artiklar är det oftast färre deltagare som vägts in i resultatet, däremot ger 

intervjuerna mer personliga svar. Medan kvantitativa artiklar har ett större antal deltagare 

som kan styrka resultatet och därmed blir studien mer trovärdigt. Nackdelen är dock att 

svaren inte blir personliga (Polit & Tatano Beck, 2010).  

  

7.4. Etikdiskussion 
 

I enlighet med Friberg (2017) har författarna strävat efter ett objektivt förhållningssätt 

och har därför endast medtagit artiklar vars resultat svarat mot syftet utan att blanda in 

egna åsikter och synpunkter. Artiklarna har granskats på ett kritiskt tankesätt och 

författarna har valt bort artiklar som varit av tvivelaktig etisk karaktär. Där innehållet 

verkat oetiskt i förhållande till deltagarna inte blivit tvingade till deltagande att delta i 

studien. Det har inte heller förekommit fördomar eller särbehandling av framtagna fakta 

eller för personer som deltagit. Författarna till denna litteraturöversikt har endast använt 

artiklar som är kvalitativa och använt sig av intervjuer. Författarna anser då att det kan 

skapas mer närhet till skillnad vid användandet av enkäter. Det kan leda till att närheten 

skapar en påverkan av svaren från deltagarna och anpassar svaren after vad deltagarna 

tror att forskaren vill höra. Forskaren kan ses vara i en maktposition och det kan leda till 
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att intervjun känns påtvingad (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna anser att det är 

viktigt hur maktförhållanden i dessa situationer beaktas. Bristen på information och 

förståelse hos patienterna som visas i resultatet betyder att det krävs ett mer etisk och 

personcentrerat möte mellan sjukvården och patienten. Likt Sjuksköterskeföreningen 

(2016), som nämner vikten om sjuksköterskans ansvar kring personcentrerad vård och 

patientens delaktighet i planering av sin egen vård. Vilket författarna anser vara viktigt 

att beakta. 

 

7.5. Klinisk betydelse för samhället 
 

Den hälso- och sjukvårdspersonal som har hand om patienter med diabetes typ 2 kan ha 

nytta av denna litteraturöversikt för att se vilka faktorer som påverkar egenvården. 

Hälsosjukvården kan få en bättre förståelse vad det är som hindrar patienten att utöva 

egenvård om det är ett personligt hinder, socialt hinder eller om det är faktorer runt 

omkring. Det kan också ge en bättre förståelse för vad är det som ger en större möjlighet 

för patienten till att utöva och fullfölja egenvården. Det kan även hjälpa vården att förstå 

patientens syn på egenvården och vad som kan hjälpa enligt patienten kan behöva stöd 

med på en individuell nivå. Vilket stöd av sjukvården som förväntas av patienterna och 

vad som kan förbättras i handledning, vilken information och tillvägagångssätt 

sjukvården använder på hinder och möjligheter och varför egenvårds rutiner följs och 

varför de inte följs. 

  

7.6. Slutsats 
Resultatet visar på att patienterna ser fler hinder än möjligheter kring information om 

egenvård. Det är viktigt att patienterna får information om egenvård men främst att 

patienten förstått informationen och får stöd och motivation att kunna förändra livsstilen. 

Att patienten blir påmind regelbundet om egenvårds rekommendationer och få konkreta 

tips och råd är faktorer som kan vara avgörande för goda vanor hos patienten. 

Grupputbildningar med pedagogiska övningar tillsammans med patienter i samma 

situation var för många patienter en positiv upplevelse och motivation. En saknad av 

personcentrering fanns dock hos vissa patienter. 
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7.7. Förslag till vidare forskning 
Det är viktigt för patienter med diabetes typ 2 att följa egenvårds rekommendationer för 

bästa möjliga mående, en förutsättning för det är att få information om egenvård och att 

förstå den. En svårighet är även att upprätthålla egenvårds rekommendationerna, därför 

vore det intressant att forska vidare på hur pass patienterna lever efter egenvårds 

rekommendationerna ett år efter de fått informationen. Och även hur patienterna lyckats 

motivera sig själva att fortsätta med nya livsstilen. Detta kan göras med kvalitativ 

forskning för att få de bästa beskrivande resultaten av patienterna. 
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Bilaga 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Tabell 3. 

Författare   

År   

Land 

Titel Syfte Design   

  

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgra

d 

Hjort 

Laursen, D., 

Frølich, A., 

& 

Christensen, 

U. 

  

2017 

  

Danmark 

Patients 

perception of 

disease and 

experience with 

type 2 diabetes 

patient education 

in Denmark 

Aim: To explore 

differences in 

how persons 

with diabetes 

experience 

diabetes-related 

patient education 

programmes. 

Kvalitativ 

  

Intervju 

n=11 Deltagre tyckte att 

information om fysisk 

aktivitet var mest 

givande. Sjuka 

patienter hade svårt 

att förstå 

informationen. 

Hög 80% 

Svedbo 

Engström, 

M., Leksell, 

J., 

Johansson, 

U-B., & 

Gudbjörnsd

ottir, S. 

  

2016 

  

Sverige 

What is 

important to 

you? A 

qualitative 

interview study 

of living with 

diabetes and 

experiences of 

diabetes care to 

establish a basis 

for a tailored 

patient-reported 

outcome 

measure for the 

swedish national 

diabetes register 

Aim: To 

describe 

important 

aspects in life 

for adults with 

diabetes 

Kvalitativ 

  

Intervju 

baserad på 

litteratur 

och sedan 

transkribera

des. 

n=29 Diabetesvård som är 

anpassad efter 

individuella behov 

var en avgörande 

resurs för att öka 

individens egen 

förmåga och kunskap 

för hantering av sin 

diabetes. 

Hög 92% 



 

 
 

Gorina, M., 

Limonero, 

J., & 

Álvarez, M. 

  

2019 

  

Spanien 

Educational 

diagnosis of self‐

management 

behaviours in 

patients with 

diabetes 

mellitus, 

hypertension and 

hypercholesterol

aemia based on 

the PRECEDE 

model: 

Qualitative study 

Aim: To identify 

the key factors 

of adopting self‐

care behaviours 

in the treatment 

of diabetes 

mellitus II, 

hypertension and 

hypercholesterol

aemia when the 

three conditions 

appear 

simultaneously. 

kvalitativ 

  

Fem 

grupper 

som 

intervjuade

s och sedan 

transkribera

des. 

n=23 

(med 

patienter, 

sjuksköter

skor och 

psykologe

r) 

Olika faktorer 

påverkade 

informationen om 

egenvårdsinformation

, dels var det 

patienten själv men 

också 

sjukvårdpersonal och 

sjukvårdsystemet. 

Hög 96% 

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 diabeter: A 

multistage focus 

group study 

  

To identify 

perceived 

challenges 

related to self-

management 

among recently 

diagnosed adults 

and those with 

longer 

experience of 

having T2DM. 

Kvalitativ 

  

Flerstegs 

intervjuer 

som sedan 

transkribera

des. 

n=11 De nydiagnostiserade 

hade svårigheter i 

lärdom, utveckla 

färdigheter och 

acceptans i 

sjukdomen. erfarna 

främst komplikationer 

och mediciner. 

Hög 92% 

Whitehead, 

L., 

T.Crowe, 

M., D. 

Carter, J., 

R.Maskill, 

V., Carlyle, 

D., Bugge, 

C., & 

Framtom, 

C. 

  

2016 

  

A nurse-led 

interdisciplinary 

approach to 

promote 

selfmanagement 

of type 2 

diabetes: a 

process 

evaluation of 

postintervention 

experience 

Aim: To explore 

the acceptability 

of the 

intervention and 

gain insight into 

people’s 

experiences of 

implementing 

the intervention 

into everyday 

life up to 

6months 

postintervention. 

Kvalitativ 

  

Flerstegs 

intervjuer 

som sedan 

transkribera

des. 

n=27 De flesta deltagarna 

beskrev en ökad 

kunskap om 

diabetesegenvård och 

eget ansvar genom 

undervisningen. 

utmaningar 

i att upprätthålla 

förändringarna i för 

att förbättra diabetes 

hanteringen. 

84% 



 

 
 

Australien 

Burridge, 

L., Foster, 

M., Donald, 

M., Zhang, 

J., Russell, 

A., & 

Jackson, C. 

  

2015 

  

Australien 

Making sense of 

change: patients’ 

views of 

diabetes and GP-

led integrated 

diabetes care 

Aim:  This study 

investigated 

patients’ 

perceptions and 

experiences of 

type 2 diabetes 

(T2DM), self-

care and 

engagement with 

GP-led 

integrated 

diabetes care. 

Kvalitativ 

  

Intervjuer 

n=30 Tre teman 

identifierades, 

känslan av färndring, 

diabeteslivet, 

diabetesbehanling. 

diabetes invaderade 

livet och tyckte känna 

konflikt mellan 

verkligheten och den 

rationella synen på 

behovet av 

förändring. 

72% 

Carolan, 

M., 

Holman, J., 

& Ferrari, 

M. 

  

2014 

  

Australen 

Experiences of 

diabetes self-

management: a 

focus group 

study among 

Australians with 

type 2 diabetes 

The aim of this 

study was to 

explore the 

experiences and 

concerns of 

individuals with 

type 2 diabetes 

mellitus, in a 

predominantly 

low socio-

economic 

setting. 

Kvalitativ 

  

Fokusgrupp

er 

intervjuade

s och 

transkribera

des. 

n=22 Deltagarna beskrev 

hanteringen av sin 

diabetes som 

emotionellt, fysiskt 

och socialt 

utmanande. Vikten av 

stöd från 

familjemedlemmar. 

 

Kneck, Å., 

Fagerberg, 

I., Eriksson, 

L., & Berit 

Lundman, 

B. 

  

2014 

  

Sverige 

Living with 

diabetes—

Development of 

learning patterns 

over a 3-year 

period 

Aim: The aim of 

the study was to 

identify patterns 

in learning when 

living with 

diabetes, from 

recently being 

diagnosed, and 

over a 3-year 

period. 

Kvalitativ 

  

Intervjuern

a spelades 

in och 

transkribera

des. 

n=13 Deltagarna befann sig 

i olika steg i 

acceptans av sin 

diabetes och 

behandling krävdes 

olika bemötanden och 

88% 



 

 
 

Arana, M., 

Valderas, J., 

& Solomon, 

j. 

  

2019 

  

England 

Being tested but 

not educated – a 

qualitative focus 

group study 

exploring 

patients’ 

perceptions of 

diabetic dietary 

advice 

Aims to explore 

patients’ 

experience of the 

dietary advice 

they received 

from Healthcare 

Professionals in 

Primary Care; 

their attitudes 

towards that 

advice; their 

perceived 

dietary advice 

needs, and any 

barriers faced in 

adopting a diet 

that supports the 

management of 

their diabetes. 

Kvalitativ 

  

Intervju 

med 

fokusgrupp

er, spelades 

in och 

transkibera

des. 

n=20 Majoriteten av 

deltagarna fick 

kostrådgivning i form 

av en hälsosam kost 

bok. deltagarna fick 

sitt Hba1c testat 

regelbundet, resultatet 

kopplade inte till 

granskning av 

kostvanor, deltagarna 

kände sig testade men 

ej utbildade. 

80% 

Wermeling, 

M., Thiele-

Manjali, U., 

Koschack, 

J., Lucius-

Hoene,G., 

& Himmel, 

W. 

  

2014 

  

Tyskland 

Type 2 diabetes 

patients’ 

perspectives on 

lifestyle 

counselling and 

weight 

management in 

general practice: 

a qualitative 

study 

The aim of this 

study was to 

explore the type 

2 diabetes 

patients’ 

perception of 

diet counselling 

by GPs. 

Kvalitativ 

  

Intervju 

som 

transkribera

ts. 

n=35 Ett stort problem hos 

deltagarna var 

ofrenligheten mellan 

kostråden opch det 

daglöiga livet vilket 

reesulterade i 

motvilja att anpassa 

helka kosten till 

behoven. 

80% 



 

 
 

Herre, AJ., 

Graue, M., 

Kolltveit, 

BC., & 

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. 

The aim of this 

study was to 

gain new 

knowledge about 

how people 

experience 

participating in 

diabetes self-

management 

courses with 

other people 

with type 2 

diabetes and 

how they 

perceive this 

influences their 

health and 

ability to self-

manage the 

disease. 

kvalitativ n=22 Grupputbildning 

ökade patienters 

kunskaper både 

teoretiskt och 

praktiskt. De lärde sig 

mycket av varandra 

men också av 

personer som har 

diabetesvård som 

profession. 

84% 

Mathew, R., 

Gucciardi,E

., De Melo, 

M., & 

Barata, P. 

  

2012 

  

Kanada 

Self-

management 

experiences 

among men and 

women with 

type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

analysis 

The aim of this 

study is to better 

understand 

differences in 

diabetes self-

management, 

specifically 

needs, barriers 

and challenges 

among men and 

women living 

with type 2 

diabetes mellitus 

kvalitativ 

  

Intervjuer i 

fokusgrupp

er som 

sedan 

analyserats. 

n=35 Kvinnor var mer 

öppna att tala om sin 

diabetes och sökte 

stöd hos väninnor och 

i grupputbildningar 

medan män inte var 

lika offentliga 

angående diabetes. 

Män sökte stöd främst 

hos sin fru. 

96% 



 

 
 

Halkoaho, 

A., 

Kangasniem

i, M., 

Niinimäki, 

S., & 

Pietilä, A-

M.     

  

2015  

  

Finland 

  

Type 2 diabetes 

patients’ 

perceptions 

about counselling 

elicited by 

interview: is it 

time for a more 

health-oriented 

approach? 

  

The aim of this 

study was to 

describe diabetes 

patients' 

perceptions of 

their coping 

resources and 

experiences of 

counselling by 

nurses. The 

ultimate aim was 

to understand 

how health‐

promoting 

aspects are 

realised in 

counselling 

according to 

diabetes patients. 

Kvalitativ    

Intervju 

n=15 Deltagarna ansåg att 

deras hantering av 

resurser var en 

accepterande attityd 

gentemot sjukdomen, 

efterlevnad av 

självomsorg, kunskap 

om sjukdomen och 

stödjande relationer. 

Dessutom nämnde 

sjuksköterskans 

verksamhet och stöd. 

  

80% 

Booth, 

A.O.,Lowis, 

C., Dean, 

M., Hunter, 

S.J., & 

McKinley 

MC 

  

2013 

  

England. 

Diet and 

physical activity 

in the self-

management of 

type 2 diabetes: 

barriers and 

facilitators 

identified by 

patients and 

health 

professionals. 

Aim: To 

explore the 

views of 

individuals 

recently 

diagnosed with 

type 2 diabetes 

in relation to 

self-

management of 

dietary intake 

and physical 

activity, and to 

compare these 

with the views 

of health 

professionals 

kvalitativ 

  

Intervjuer 

som spelats 

in och 

transkribera

ts. 

n=16 Nydiagnostiserade 

patienter med 

diabetes typ 2 fann 

olika barriärer att 

följa 

egenvårdsrekommend

ationer gällande 

fysisk aktivitet och 

kost. 

80% 



 

 
 

Toft, M., 

Dorrit, A., 

Beiter, A., 

Boch, F., & 

Hazelton, 

B. 

  

2018 

  

Danmark 

‘I’ve put 

diabetes 

completely on 

the shelf till the 

mental stuff is in 

place’. How 

patients with 

doctorassessed 

impaired self-

care perceive 

disease, selfcare, 

and support from 

general 

practitioners. A 

qualitative study 

Aim: This paper 

investigated 

patients’ 

experiences of 

disease and self-

care as well as 

perceptions of 

the general 

practitioner’s 

role in 

supporting 

patients with 

impaired self-

care ability. 

kvalitativ 

  

Intervjuer 

som sedan 

transkribera

des. 

n=13 Många upplevde att 

mental ohälsa tog 

energi från att ta hand 

om sin diabetes. Trots 

detta försökte en del 

att följa hälsosamma 

rutiner i vardagen. 

80% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Bilaga 2. 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

Tabell 4 

  
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). 


