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Sammanfattning  
Syftet med litteraturstudien var att kartlägga sjuksköterskans och patientens syn på egenvård 

vid typ två diabetes. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

Materialsökningen har skett via facklitteratur, Internet samt databaserna Blackwell Synergy, 

EBSCO HOST, Elin@Dalarna och Ovid. Sökorden var diabetes, education, empowerment, 

management, nurse, nursing, patient, satisfaction, selfcare. Totalt användes 31 referenser till 

studien varav 16 empiriska artiklar låg till grund för resultatet. Artiklarna granskades med 

hjälp av Forsberg & Wengströms modifierade granskningsmall. Av resultatet framkom att 

sjuksköterskorna och patienterna önskade att de hade mer tid för att tillgodose patientens 

önskemål. Sjuksköterskorna hindrades av tidsbristen och det påverkade patienterna, vilket 

ledde till att patienterna inte kunde utveckla sig i hanteringen av sin egenvård. Patienterna 

önskade även att tillgängligheten av sjuksköterskor fanns kontinuerligt så att de kunde få svar 

på sina frågor och funderingar kring sin egenvård. Mer ansvar borde läggas på en 

sjuksköterska som arbetade självständig med diabetespatienter då detta tenderade till att 

patienterna fick empowerment och ökad kunskap om sin egenvård. Patienterna hade 

erfarenhet av olika utbildningar som ledde till att deras egenvård förbättrades. 

Sjuksköterskorna önskade sig mer utbildning som kunde hjälpa patienterna till en god 

egenvård.   

 

Nyckelord: egenvård, patient, sjuksköterska, typ 2 diabetes 
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Introduktion 
 

Alla människor är unika med olika behov och framtidsutsikter. Som enskilda individer har 

människor olika erfarenheter och värderingar som påverkar och vägleder dem i synen på 

omgivningen. Individen har personliga kunskaper och åsikter som styr vårt sätt att se på hälsa 

och sjukdom. Att få diagnosen diabetes kan låta enkelt, det är bara att låta bli socker i maten 

och ta insulininjektioner. Sjukdomen är för många människor inte alls så enkelt som det kan 

låta, då det innebär regelbundna måltider, ändrade kostvanor, motion och en helt ny livsstil. 

Här har sjuksköterskan en betydande roll för att patienten skall kunna vägledas till en god 

egenvård (Polonsky, 2002).  

 
Prevalens 

I Sverige bor det ca 9 miljoner människor (Statistiska centralbyrån 2006), av dom är 350 000 

drabbade av diabetes varav 300 000 har typ 2 diabetes och resterande lider av typ 1 diabetes 

(Svenska diabetesförbundet, 2006). Typ 2 diabetes drabbar framför allt äldre och överviktiga 

människor medan typ 1 diabetes främst drabbar barn och ungdomar (Sundin, 2006).  

 

Sjukdomen diabetes 

Hos en frisk människa regleras blodsockret med hormonet insulin som bildas och frisätts i 

bukspottkörteln. När vi äter frisätts insulin som är det enda hormon vi har som sänker 

blodsockret. Insulin fungerar som en nyckel där cellerna i kroppen låses upp så att sockret i 

blodet kan komma in i cellen. I takt med att blodsockret försvinner in i cellerna, sjunker 

nivåerna ute i blodet (Sundin, 2006). Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte 

helt borta men mängden insulin räcker inte till för kroppens behov. Vid typ 1-diabetes har 

kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Av någon anledning angriper 

och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket 

på sikt leder till total insulinbrist (Sundin, 2006, Svenska diabetesförbundet 2006). 

Behandlingen vid typ 2-diabetes innebär för en tredjedel av de drabbade patienterna 

viktnedgång, det vill säga lägga om matvanorna och motionera (Sundin, 2006, Svenska 

diabetesförbundet 2006). Viktminskningen gör att den egna insulinproduktionen räcker till för 

kroppens celler och blodsockernivån blir då mer normal. Även fysisk aktivitet gör cellerna 

mer känsliga för insulin. Måltiderna bör fördelas på tre huvudmål samt ett par mindre 

mellanmål och denna behandling kan till en början vara fullt tillräcklig för att reglera 

blodsockernivån (Ericson, 2002). Den andra tredjedelen av patienterna måste dagligen inta 
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tabletter som stimulerar den egna insulinproduktionen eller ökar vävnadernas känslighet för 

insulin. Den resterande tredjedelen behöver daglig tillförsel av insulin (Svenska 

diabetesförbundet, 2006).  

 

Orsaker och riskfaktorer  

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men förutom att sjukdomen 

oftast är ärftlig kan livsstilsföringen påverka risken att drabbas. De allra flesta människor som 

är drabbade av typ 2-diabetes är överviktiga och har varit det en längre tid. Risken att drabbas 

ökar ju längre tid övervikten har pågått samt hur mycket individen väger. Orsaken till att 

övervikt ger diabetes är att bukspottkörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin 

som den ökande mängd celler övervikten kräver. Cellerna blir även mindre känsliga för 

insulin ju större kroppen är. En annan riskfaktor är rökning. Rökning minskar 

insulinkänsligheten och ställer större krav på bukspottkörteln (Sundin, 2006, Svenska 

diabetesförbundet, 2006).  

 

Insulinkänning 

Det gäller att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg 

och jämn blodsockernivå. Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning 

sänker blodsockret. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som människor med 

diabetes har för att påverka sitt blodsocker. För höga blodsockervärden kan till exempel 

uppstå om man äter för mycket i förhållande till den mängd insulin eller tabletter man tar. För 

höga värden uppstår även vid ökat stillasittande. Omvänt blir blodsockret för lågt om man äter 

för litet i förhållande till hur mycket insulin eller tabletter man tagit eller att man ansträngt sig 

ovanligt mycket. Symptomen vid insulinkänning kan vara hunger, svettningar, huvudvärk, 

darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, oro, förvirring och aggressivitet. 

Botemedlet är att äta druvsockertabletter, dricka juice eller honung (Svenska 

diabetesförbundet, 2006).  

 

Komplikationer  

Om patienten konstant går med en för hög blodsockernivå kan komplikationer uppstå. 

Komplikationerna kan vara förändringar på ögats näthinna, njurpåverkan, nervskador, 

åderförfettning vilket senare kan leda till hjärtkärlsjukdomar. Komplikationer kan idag 

mildras eller helt undvikas genom att hela tiden försöka sträva efter en blodsockernivå inom 

det normala (alltomdiabetes, 2006).  
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Känsla Av Sammanhang: KASAM  

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel. 

Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som säger att hälsa/sjukdom är en 

mångdimensionell företeelse och att hälsa/sjukdom är ett kontinium det vill säga inte är ett 

antingen eller tillstånd. Den kan med andra ord vara mer eller mindre sjuk och individens 

tillstånd påverkas av många olika faktorer på många olika nivåer. Antonovsky strävade även 

efter att se på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Detta innebär att han 

intresserade sig för alla faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa och då ser till 

individens hela livssituation. Ur detta perspektiv är inte alla stressorer alltid negativa utan de 

kan i stället bidra till ökade möjligheter att hantera andra stressorer. Fokus i kommande 

resonemang kretsar mycket kring stressorer och hanterbarhet (copingmekanismer). 

Grundläggande är att hanterbarhet inte utgår från ett visst sätt att hantera problem utan att det 

finns andra faktorer som påverkar hur framgångsrika vi är i hanterandet av stressorer. 

Stressorer i detta sammanhang handlar om allt från virus till benbrott, från gnälliga ungar till 

upplevelser i koncentrationsläger. Stressorer definieras som "någonting som för in entropi i 

systemet – det vill säga en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under eller 

överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande" (Antonovsky, 1991). 

 

Empowerment 

Ordet empowerment innebär bemyndiga eller befullmäktiga. Det beskrivs som en hjälpande 

process i en relation mellan patient och vårdare i ett ömsesidigt beslutsfattande i syfte att göra 

patienten medveten om sin styrka, förmåga och personliga kraft. Den omfattar maktdelning, 

självrespekt och respekt för andra, en frihet att välja och en frihet att ta ansvar. Filosofin 

bakom empowerment grundar sig på en tro att patienten har kapaciteten att göra 

ställningstaganden och val samt att de är ansvariga för konsekvenserna av sina val. 

Empowerment innebär en lärandeprocess att hjälpa och utveckla färdigheter, kunskaper, 

attityder och en grad av självkännedom för att patienten ska ta ansvar för sina 

hälsorelaterande val (Roxström, 2002).  

 

Egenvård 

Med egenvård menas de aktiviteter som individen själv påbörjar och utför för att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande. Det kan till exempel vara att på ett hälsobefrämjande sätt äta, 

dricka, motionera, kontrollera och vara medveten om sin stress och utveckla egna intressen 
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utifrån egna behov (Hellenius, 2001). Dorothea Orems omvårdnadsteori utgår ifrån en teori 

om egenvård och hon har utvecklat en egenvårdsmodell. Hennes delteorier är egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Orem beskriver egenvård som målinriktade 

handlingar som människan utför för sig själv eller för beroende och hjälplösa anhöriga. 

Egenvårdskapacitet innebär individens egen förmåga att identifiera behandlande 

egenvårdskrav, fatta beslut om och uppfylla dem. Dessa beslut påverkas av såväl inre faktorer 

som oerfarenhet, låg intellektuell förmåga och beslutsångest, och yttre faktorer som dåligt 

socialt stöd. Hos personer med diabetes finns ett egenvårdsbehov där patienten själv är den 

största resursen i behandlingen. Stöd från sjukvården är av betydelse och där har 

sjuksköterskan en nyckelroll (Orem, 2001). Vid en kronisk sjukdom som diabetes är, kan 

kraven blir mycket stora på patienten att föra en god egenvård (Agardh, Berne & Östman, 

2002). Sjuksköterskan ses inte alltid som en diabetesutbildare i den dagliga vården, men 

innehar en viktig roll. Alla sjuksköterskor som vårdar patienter med diabetes bör fråga 

patienterna om deras kunskap, rädslor, bekymmer, funderingar samt aktivt lyssna och 

uppmuntra patienten om att bli mer involverad i sin egenvård och i hanteringen av sin 

diabetes (Funnell, 2004).  

 

Diabetes har beskrivits som en av de mest psykologiskt och beteendemässigt krävande 

sjukdomar som finns. Patientens vardag styrs av regelbundna måltider, återkommande 

kontroller av blodsockret, motion och för många daglig tillförsel av insulin. Det finns ett stort 

antal patienter som tycker det är svårt att följa kostrekommendationer under längre perioder, 

de flesta förbättrar sina kostvanor precis då de fått undervisning om kostens betydelse. Detta 

fenomen kan även ses vid motionsvanor. Trots att det görs mycket forskning inom 

diabetessjukdomen och de positiva vinsterna som en god egenvård innebär så har inte 

diabetesegenvården förbättrats. Det framgår av forskning att en låg och jämn blodsockernivå 

fördelat över hela dygnet minskar risken drastiskt för komplikationer. Kunskapen om 

komplikationerna finns hos patienterna men ändå är det många som upplever leda av att leva 

med sin diabetes och helt enkelt inte orkar uppfylla kraven som en god egenvård innebär 

(Polonsky, 2002).  

 

Nationella riktlinjer  

Socialstyrelsen har utformat mål för egenvården vid typ två diabetes och förutsättningar för en 

fungerande egenvård är följande:  
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• Utbildning, given av välutbildad vårdpersonal  

• Ett individuellt avpassat utbildningsprogram som är problemorienterat och interaktivt  

• Återkommande patientutbildning där patientens ökande erfarenhet är en viktig resurs  

Målet för utbildning i egenvård är att ge patienten de kunskaper som krävs för att han eller 

hon ska kunna ha kontroll över sin diabetes i de allra flesta livssituationer. Patienten skall 

kunna känna att han eller hon behärskar sitt liv och sin diabetes och därigenom ta ett eget 

ansvar för skötseln av diabetessjukdomen. Det är viktigt att förutom de medicinska aspekterna 

av sjukdomen även lyfta fram de psykosociala. Patienten måste informeras om de känslor och 

problem som kan uppstå när man lever med en kronisk sjukdom. Medel för att åstadkomma 

detta är kontinuerlig utbildning och beteendeträning. Vårdteamets pedagogiska färdigheter 

att förmedla kunskaper i de praktiska frågor som rör diabetes är därför avgörande. 

Samarbetet med patientens anhöriga är viktigt. Både för personen med diabetes och hans 

eller hennes familj innebär sjukdomen begränsningar, då den kräver struktur och planering. 

Behoven hos patienter med annan kulturell bakgrund bör beaktas. Tillgång till tolk, särskild 

information och utbildningsmaterial är angelägen för dem som inte förstår språket och hur 

den svenska sjukvården fungerar. Många invandrargrupper har seder och bruk som kan vara 

svåra att förstå för svenska vårdgivare. Modeller för utbildning i egenvård som tar hänsyn till 

kulturella olikheter och patienternas bakgrund bör därför utvecklas (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Problemformulering 

Patienter med diabetes bör lära sig hur de ska hantera sin egenvård, bestämma vilka åtgärder 

de måste ta till för deras behov och utföra dem. Tidigare forskning har gjorts inom 

egenvårdshantering men det finns fortfarande frågetecken kvar kring hur den mest effektiva 

hjälpen ser ut för patienterna. En balanserad blodsockernivå är oftast målet med 

egenvårdshantering för att undvika komplikationer. Därför är det viktigt att utreda vilken syn 

sjuksköterskor och patienter har på typ två diabetes för att gemensamt uppnå en bättre 

egenvård för patienten. Diabetessjukdomen ligger även till grund för många följdsjukdomar 

så som hjärtkärlsjukdomar och njurinsufficiens. Stort ansvar ligger hos patienten i 

behandlingen och det är inte alla som klarar av att sköta sin egenvård, men även 

sjuksköterskan har ett ansvar i sin roll att vara stöd och rådgivare. Därför är det av betydelse 

att undersöka vilka erfarenheter och önskningar sjuksköterskan och patienterna har på synen 

av hur en god egenvård ska uppnås, (Sousa & Zauszniewski, 2003).  
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Syfte 
Syftet var att kartlägga sjuksköterskans och patientens syn på egenvård vid typ två diabetes.  

 

Frågeställningar 

1. Vad har sjuksköterskan för syn på patientens egenvård? 

2. Vad har patienten för syn på sin egenvård? 

 

Begreppsdefinition  

Med sjuksköterskan  avses de som dagligen arbetar med patienter med typ två diabetes.  

Med patienten avses människor som har typ 2 diabetes.  

 
Metod 
 
Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv systematisk litteraturstudie (Backman, 1998).  

 
Population och urval 

Materialet som låg till grund för att besvara frågeställningarna var empiriska artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ design. Materialsökningen begränsades till engelskspråkiga och 

nordiska artiklar med tidsintervallet 1996-2006. Sökningen ägde rum vid Högskolan Dalarnas 

samt databaserna i biblioteket på Falu lasarett. Databaser var Elin@Dalarna, Blackwell 

Synergy, Cochrane, EBSCO HOST och Ovid. Sökorden som användes var: self care, 

management, nursing role, education, treatment, egenvård, vägledning och sjuksköterska. 

Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer med varandra. Redovisningen av 

databassökningen av de artiklar som låg till grund för resultatet hänvisas till tabell ett. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle beröra patienter med typ två diabetes och 

sjuksköterskor som dagligen arbetade med patienter som var drabbade av typ två diabetes. 

Exklusionskriterierna var patienter som hade typ 1 diabetes eller var under 18 år.   
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Analys och tolkning av data 

Tabell I. Resultat av databassökning.  

 

 
Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Blackwell Synergy Diabetes + 

management 
 
Diabetes type 2 + 
selfcare + nurse 
 
Type 2 diabetes + 
patient satisfaction  
 
 

62 
 
 
 
12 
 
 
5 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

EBSCO HOST Nursing, patient, 
diabetes, selfcare 
 
Diabetes type 2 + 
selfcare + patient 
 
Diabetes type 2 + 
empowerment + 
patient 
 
 

65 
 
 
104 
 
 
 
7 

1 
 
 
2 
 
 
 
1 

Elin@Dalarna Diabetes + 
management + 
selfcare 
 
Nursing + patient + 
diabetes + 
management 
 
Diabetes care + 
patient 
 
Diabetes + education 
+ patient  

22 
 
 
 
3 
 
 
 
39 
 
 
109 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
Ovid Diabetes + 

empowerment + 
nursing 
 
Diabetes + selfcare + 
education 
 
Diabetes + nursing + 

2 
 
 
137 
 
 
 
11 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
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patient + selfcare 
 
Diabetes type 2 + self 
management  
 
Diabetes + nursing + 
selfcare 

 
 
29 
 
 
28 

 
 
1 
 
 
1 

 

Mätinstrument/datainsamlingsmetod 

Titeln och abstractet lästes för att se om artiklarna stämde in på studiens syfte och 

frågeställning. Om abstract stämde lästes hela artikeln och granskades tillsammans av 

uppsatsförfattarna. De artiklar som inkluderades i resultatet genomgick en granskning för att 

se om artikeln hade vetenskaplig relevans. Två modifierade granskningsmallar användes, 

varav en kvalitativ och en kvantitativ (Forsberg & Wengström, 2003), se bilaga 1. 

Kvalitetsbedömningen omfattade artikelns syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning. Utifrån granskningsmallarna gavs ett poäng per delfråga 

som för studien ansågs var ett positivt svar. Motsvarande noll poäng gavs per fråga om svaret 

var negativt eller för studien inadekvat. Uppsatsförfattarna utformade ”ja” och ”nej” frågor 

istället för att ha kvar påstående frågor för att poäng lättare skulle kunna sättas på frågorna. 

Bedömningen gav en poängsumma som räknades om till procent av den totala möjliga 

poängsumman. Graderingen angav kvaliteten på artikeln. Den totala poängsumman för 

kvantitativa artiklar var 13 och den totala poängsumman för kvalitativa artiklar var 9 poäng. 

Graderingen gjordes i tre steg:  

 

Grad I: 100 – 86 procent av den totala poängsumman.  

Grad II: 85 – 66 procent av den totala poängsumman.  

Grad III: 65– 50 procent av den totala poängsumman.  

 

Artiklar som hade den totala poängsumman på 50 procent eller mindre uteslöts från 

litteraturstudien på grund av dess låga vetenskapliga bevisvärde. När artiklarna hade granskats 

och var godkända indelades de i kategorier. Kategorierna var: Sjuksköterskan, patienten, 

utbildning, egenvård, self-management och empowerment. Resultatet har presenterats i 

stycken från de olika kategorierna för att svara på frågeställningarna. Dessa var 

sjuksköterskan, patienten samt sjuksköterskan och patienten.  
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Några artiklar besvarade båda frågeställningarna vilket gjorde det svårt att utforma en tabell 

som skulle redovisa vilka artiklar som besvarade den ena respektive den andra 

frågeställningen.   

 
 
Etiska aspekter 

Artiklarna som låg till grund för denna systematiska litteraturstudie har utgivits tidigare och 

därmed genomgått en etisk granskning. Uppsatsförfattarna var medvetna om vikten att hänsyn 

gavs till etiska aspekter och förhåller objektivitet i största mån vid bearbetning av resultatet. 

Uppsatsförfattarna förhöll sig även till sanningsenlighet i återgivande av resultatet samt 

använde sig av citattecken vid ordagrann beskrivning av text.  
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Resultat 
Tabell II. Sammanställning av referenser till resultatet.  

Författarnas 
namn 

Nationalitet & 
årtal 

Design Urval & metod Grad av kvalitet 

Van den Arrend, 
I.  
Stolk, R. 
Rutten, G. 
Schrijvers, G. 

Nederländerna, 
1999 

Kvantitativ, 
longitudinell 
analys med 
explorativ design

Frågeformulär  
Patienter (n=53) 

I 

Colin, G. 
Gerrard, C. 
Hollis, S.  
Morton, S.  
Astbury, J.  

Storbritannien,  
2001 

Kvalitativ med 
kvantitativ 
survey,  

Intervjuer  
Sjuksköterskor 
(n=38) 
Patienter (n=47) 
 

I 

Deakin, T. Cade, 
J. Williams, R. 
Greenwood, D.  

Storbritannien,  
2006 

Kvantitativ 
 
 

Jämförande 
studie  
Patienter (n=314) 
 

II 

Durso, S. 
Wendel, I. Letzt, 
A. Lefkowitz, J. 
Kaseman, D. 
Seifert, R.  

USA,  
2003 
 

Kvantitativ 
 

Frågeformulär  
Patienter (n=7)  
 

II 

Holmström, I. 
Rosenqvist, U. 

Sverige,  
2004 

Kvalitativ med 
fenomenologisk 
design 

Patienter (n=18) 
Bandinspelning 
och intervjuer 

I 

Hornsten, Å. 
Lundman, B. 
Selstam, E. 
Sandström, H.  

Sverige,  
2004 

Kvalitativ med 
deskriptiv design 

Intervjuer  
Patienter (n=44) 

I 

Lawton, J. Parry, 
O. Peel, E. 
Douglas, M.  

Storbritannien,  
2004  
 

Kvalitativ med 
explorativ design

Intervjuer  
Patienter (n=40) 

I 

McDonald, P. 
Tilley, B. 
Havstad, S.  

USA 
1998 

Kvantitativ med 
kausal design 

Frågeformulär  
Sjuksköterskor 
(n=136) 

II 

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

USA,  
2005 

Kvalitativ med 
explorativ, 
deskriptiv design 

Bandinspelning 
och intervjuer 
Patienter (n=24) 

I 

Ovhed, I. 
Johansson, E. 
Odeberg, H. 
Råstam, L.  

Sverige,  
2000 

Kvantitativ med 
explorativ design

Jämförande och 
frågeformulär 
Patienter (n=400) 

I 

Sandén, B.  Sverige,  
1999 

Kvantitativ 
longitudinell 
design 

Frågeformulär  
Patienter (n=88) 

II 
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Författarnas 
namn 

Nationalitet & 
årtal 

Design Urval & metod Grad av kvalitet 

Tors, E. Smide, 
B. Gregeby, E. 
Fernström, L. 
Wikblad, K.  

Sverige,  
2003 

Kvalitativ  Bandinspelande 
intervjuer 
Läkare (n=7) 
Sjuksköterskor 
(n=12) 

I 

Utz, S. Steeves, 
R. Wenzel, J. 
Jones, R. Muphy, 
A.  

USA 
2006 

Kvalitativ med 
deskriptiv ansats 

Bandinspelade 
intervjuer 
Patienter (n=73) 

I 

Vrijhoef, H. 
Diederiks, J. 
Spreeuwenberg, 
C. Wolffenbuttel, 
B.  

Nederländerna,  
2001 

Kvantitativ  Jämförande och 
frågeformulär 
Patienter (n=99) 

II 

Wong, F. Mok, 
M. Chan, T. 
Tsang, M. 

Kina, 
2004 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie med 
kvantitativ 
design 

Jämförande  
Patienter (n=101) 

I 

 

 
Sjuksköterskan 

I en studie från Storbritannien, (Sturt, Whitlock & Hearnshaw, 2005) inkluderades två 

sjuksköterskor och fyra patienter där syftet var att ta reda på hur utvecklingen för patienten 

kunde påverka hanteringen av egenvårdseffektiva mål med hjälp av sjuksköterskans 

ingripande. I resultatet framkom att sjuksköterskorna som hade hand om diabetespatienterna 

menade att arbetet gick mer ut på kliniska uppgifter än att utbilda patienter i deras egenvård. 

Sjuksköterskans roll att förse patienterna med utbildning i egenvård varierade mellan olika 

vårdcentraler. Det var brist på tid som sjuksköterskorna graderade som det största hindret i 

deras hjälp att förse patienten med egenvårdsutbildning (Sturt, Whitlock & Hearnshaw, 2005). 

Sjuksköterskor graderade betydelsen av fyra viktiga element i vården av patienter. De var 

patienternas ansvar och egenvård i hanteringen av sjukdomen, sjuksköterskans förmåga att 

bemöta förslag från patienterna och/eller familjer, den tredje var en kontinuerlig kontakt med 

en och samma sjuksköterska och det sista elementet var införandet av praktiska riktlinjer. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var en nödvändighet för patienterna att acceptera att diabetes 

var en livslång sjukdom som de måste hantera. Detta kunde även vara det primära problemet i 

patienternas hantering av sjukdomen. Vidare ansåg sjuksköterskorna att en ökning av 

patienternas och/eller familjernas kunskap om en lämplig livsstil skulle kunna leda till en 
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bättre egenvård (Mcdonald, Tilley, Havstad, 1998). Sjuksköterskan fungerade som en 

assistent till patienten i dennes hantering av en kronisk sjukdom som krävde dagliga beslut 

(Negelkerk, Reick, Meengs, 2005). 

 

I en studie prövades en strukturerad vård av patienter. Den innebar att en 

diabetessjuksköterska valdes ut att arbeta självständigt, fick mer ansvar och upprättade lokala 

riktlinjer för diabetesvården. De 153 patienterna som vårdades av diabetessjuksköterskan 

under ett år blev mer aktiva i sin empowerment och fick mer kunskaper om sjukdomen och 

dess komplikationer (Ovhed, Johansson, Odeberg, Råstam, 2000).  

 

I en kvantitativ studie jämfördes två grupper (Kam Yuet Wong, Pik Hung Mok, Chan, Wo 

Tsang, 2004). Syftet var att undersöka om det var möjligt för patienter att åka hem tidigare 

från sjukhuset trots en ojämn blodsockernivå med hjälp av sjuksköterskesamtal från hemmet. 

I undersökningsgruppen (n=52) fick patienterna ökade kunskaper om egenvård av 

sjuksköterskan och de blev tillsagda att ta fyra blodsockerkontroller två dagar varje vecka. 

Sjuksköterskan ringde hem till patienterna under en till två veckor tills blodsockret hade blivit 

stabilt. Kontrollgruppen (n=49) var kvar på sjukhuset och mottog allmän vård. Resultatet 

visade att undersökningsgruppen hade en bättre sänkning av blodsockernivån samt att detta 

kunde leda till en bättre egenvård (Kam Yuet Wong, Pik Hung Mok, Chan, Wo Tsang, 2004).  

 

I en studie från USA gav sjuksköterskan individuell undervisning om egenvård till patienterna 

(n=10). Patienterna fick därefter åka hem och under 12 veckor fick de dagligen ringa till en 

telefonsvarare och prata in sitt blodsockervärde. De fick även svar om blodsockret var på en 

hög respektive låg nivå. Resultatet visade att ett sådant system förbättrade kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten och även förbättrade diabetesegenvården och hanteringen 

av patientens sjukdom. Att använda telefonen som ett system att förbättra blodsockernivån 

fungerade. Systemet tenderade och gav även effekt ökad fysisk aktivitet samt ökad kunskap 

om diabetes (Durso, Wendel, Letz, Lefkowitz, Kaseman, Seifert, 2003). Ytterligare en studie 

har visat att om en konsekvent uppföljningsvård leddes av en diabetessjuksköterska som hade 

det primära ansvaret för patienten ledde detta till att patienten lättare kunde hantera sin 

egenvård (Vrijoef, Diederiks, Spreeujwnberg, Wolffenbuttel, 2000).  
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Patienten  

I en studie från USA (Utz, Steeves, Wenzel, Jones & Muphy, 2006), var syftet att undersöka 

hur Afrikan-amerikaner över 60 år upplevde hanteringen i egenvården och hur de ville ha 

vården från sjuksköterskan. Det fanns en stark önskan från patienterna av behovet efter en 

tillgänglig och professionell sjuksköterska som kunde hjälpa dem med diabetesegenvården. 

De ville även ha speciella program som inkluderade aktiviteter och matlagningskurser för alla 

åldrar. Patienterna betonade vikten av att ha en vårdgivare i närheten av hemmet för att prata 

med när situationen blev för jobbig. Att stärka vikten av att erbjuda diabetesutbildning som är 

speciellt utformade för olika kulturer var en stor önskan hos patienterna (Utz, Steeves, 

Wenzel, Jones & Muphy, 2006). Patienterna beskrev att de hade brist på kunskap och 

självförtroende i hur de skulle hantera sin diabetes i speciella situationer, till exempel om de 

skulle åka eller gå på fest. De uttryckte ett behov av att ha tillgänglighet till professionella 

sjuksköterskor för att få svar på deras frågor och funderingar. Patienterna betonade vikten av 

specialistutbildade sjuksköterskor, det vill säga diabetessjuksköterskor eftersom de hade den 

nödvändiga kompetensen i diabetesvård samt att de kunde ge en tydligare information än 

allmänna sjuksköterskor (Lawton, Parry, Peel & Douglas, 2004).  

 

I en svensk studie, (Holmström, Rosenqvist, 2004) framkom att missförstånd om diabetes och 

dess behandling var vanliga och omfattande, trots regelbundna kontroller och god 

tillgänglighet till vård. Patienterna beskrev sin egenvård men visste inte varför de utförde så 

många rutiner och hur de kunde dra nytta av dem. Arton (n=18/22) patienter hade missförstått 

sjukdomen och dess behandling. Att få stöd och kunskap i rätt tid var avgörande för 

patienterna i deras hantering av egenvården (Holmström & Rosenqvist, 2004).  

 
Sjuksköterskan och Patienten  

Sandén - Eriksson menade i deras studie att en näringsrik kosthållning och utövning av fysisk 

aktivitet var en av de största utmaningarna i diabetesegenvården. Patienterna utvecklade en 

stödgrupp som bestod av sjuksköterskor, familj och vänner och detta ledde till lättare attityd 

till egenvårdshantering. Den positiva attityden ledde till att det var lättare att integrera 

egenvård i patienternas dagliga liv. Patienterna visade sitt engagemang i sin egenvård genom 

att söka material för att bättre förstå hur det skulle hantera sin sjukdom. När förståelsen fanns 

hos patienterna växte deras empowerment och ökade deras känsla av kontroll. 

Sjuksköterskorna skulle uppmuntra och vara förberedd på att ge råd och ytterligare 
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information i patienternas åtaganden. Att identifiera hinder utgjorde en möjlighet för patienter 

och sjuksköterskor att sätta upp realistiska mål för att införa egenvårdshanteringsplaner. Om 

medvetenheten kring hinder och identifikation av strategier fanns, så utgjorde det en möjlighet 

att lösa problem (Sandén – Eriksson, 1999). Vidare framkom ur ovanstående studie om Aron 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) kunde påverka blodsockernivåerna 

hos patienterna. Av resultatet framgick att det inte fanns något samband mellan KASAM och 

blodsockernivåerna. Men det fanns en stark positiv relation mellan patienternas självskattade 

hälsotillstånd, KASAM och blodsockernivåerna. Den självskattade hälsan var en variabel som 

påverkade både KASAM och blodsockernivåerna. Vidare fanns en positiv relation mellan lågt 

blodsockervärde och hög nivå av patienternas engagemang i hanteringen av diabetes och 

deras emotionella accepterande av sin sjukdom. Patienterna som inte var oroliga över deras 

hälsa och som hade högt KASAM och ett lågt blodsockervärde hade kapacitet att hantera sin 

sjukdom. Det var troligt att dessa patienter behövde mindre hjälp och stöd från sjuksköterskan 

i deras hantering av sin diabetes. De patienter som var passiva och hade svårigheter med att 

acceptera sin diabetes krävde mera stöd från sjuksköterskan. Stödet borde fokusera på att 

engagera patienterna och stödja dem emotionellt i deras acceptans av att leva med diabetes 

(Sandén-Eriksson, 1999).  

 

I en brittisk studie (Colin, Gerrard, Hollis, Morton, Astbury, 2001), beskrev patienterna och 

sjuksköterskorna hur relationen mellan dem kunde påverka hanteringen av egenvården. 

Sjuksköterskorna och patienten identifierade samma problem, hur de ville ha vården samt hur 

de ville ge vård, men de begränsades av kliniska restriktioner. Båda parter relaterade till 

tidsbrist som påverkade patienternas behov av professionella vårdsamtal. Sjuksköterskorna 

hindrades av tidsbristen och kunde inte ge en kontinuerlig vård med individuella mål för varje 

patient. På grund av att sjuksköterskan kände sig begränsad ledde detta till att patienten inte 

kunde utveckla en hanterbarhet i egenvården. Sjuksköterskorna beskrev vikten av individuell 

vård och att varje individ skulle behandlas efter deras personliga omständigheter. En 

sjuksköterska beskriver så här. ”Jag tror att diabetes är en del av livet, och jag tror att de 

människor som bäst vet hur väl kontrollerade dom är, är patienterna själva… Det är deras 

tillstånd och de lever med det dag in och dag ut.” 1 Patienterna hade en realistisk syn på sina 

problem och hur de mottog vården samt accepterade att dom själva hade det primära ansvaret 

för sin egen hälsa. Vidare kände patienterna att de ofta mottvilligt fick acceptera ansvaret, en 
                                                 
1 I think diabetes is a way of life, and I think the best people to know how well controlled they are is the patient 
themselves… It´s their condition and they live with it day in and day out.  
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roll som för patienten krävde en hög grad av empowerment. Grunden till en effektiv egenvård 

för patienten och sjuksköterskan var tid, kontinuitet, utrymme för frågor och att bli lyssnad på 

som individ av en professionell sjuksköterska (Colin, Gerrard, Hollis, Morton, Astbury, 

2001).  

 

I en svensk studie, (Hornsten, Lundman, Kihl-Selstam, Sandstrom, 2004) fick patienterna 

beskriva vad de upplevde som positivt och negativt i bemötandet av sjuksköterskan och läkare 

i diabetesegenvården. En patient beskrev: ”En strikt diet är inte just vad jag överväger att 

vara tillfredsställande livskvalitet, och därför föredrar jag att ta insulin. Jag berättade detta 

för min doktor och diabetessjuksköterska och de förstod mig, och stöttade mig i att hantera 

det på mitt eget sätt”.2  Vidare kände patienterna att sjuksköterskan såg blodsockernivåerna 

som det huvudsakliga målet i behandlingen, men det överensstämde inte alltid med 

patienternas mål. Sjuksköterskorna och läkaren kunde sätta upp mål så som 

livsstilsförändringar men ofta var målen ur patienternas synvinkel omöjliga att uppnå. När 

patienterna inte kunde nå dessa mål visade sjuksköterskorna och läkaren sitt misstycke. 

Vidare beskrev patienterna hur det var att känna sig värdefull jämfört med att känna sig 

värdelös. Patienterna kände tillfredsställelse när deras kontakt med sjuksköterskor 

karaktäriserades av respekt för deras upplevelser att leva med diabetes. Patienterna kände 

även att sjuksköterskorna respekterade dem för deras person med en svaghet likaväl som en 

styrka. De kände ibland att deras diabetes var mer intressant och viktigt för sjuksköterskorna 

än dem själva som individer. Patienterna upplevde ibland att dem kände sig värdelösa och inte 

behandlades med respekt. Sjuksköterskor som gjorde att patienten kände sig närvarande och 

bemötte dem vänligt och välkomnande ingav ett förtroende. Det var viktigt att öka 

sjuksköterskors medvetenhet om patienternas tillfredsställelse och otillfredsställelse i relation 

till att varje patients förmåga att förbättra egenvården (Hornsten, Lundman, Kihl-Selstam, 

Sandstrom, 2004).  

 

I ett flertal studier framkom att utbildning och kunskap hos sjuksköterskor samt patienter var 

viktiga faktorer för egenvården (van der Arend, Stolk, Rutten & Schrijvers, 1999, Deakin, 

Cade, Williams, Greenwood, 2006). I en Nederländsk studie framkom att vårdprogram som i 

den dagliga vården integrerade utbildning till strukturerad vård hade en förmåga att förbättra 

patienters kunskap om sin sjukdom och deras egenvårdsbeteende (van der Arend m.fl 1999). 
                                                 
2 A strict diet is just what I consider to be satisfying quality of life, and therefore I prefer to be on insulin. I told 
my doctor and diabetes nurse about it and they understood me, and support me in managing it in my way. 
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Ett patientcentrerat självhanteringsprogram som baserades på teorier om empowerment 

omfattade 157 patienter som vid sex tillfällen fick två timmars gruppundervisning i 

självhanteringsutbildning. Däremellan fick de på egen hand följa ett strukturerat 

veckoprogram. Programmet var 14 månader långt och resultatet visade att samtliga patienter 

fått ökad känsla av empowerment och ökad kunskap i hanteringen av sin sjukdom. Resultatet 

visade vidare att patienterna fick ett reducerat vikt och midjemått, minskat sin insulindos och 

ökat konsumtionen av frukt och grönsaker (Deakin, m.fl 2006). Sjuksköterskor berättade hur 

införandet av gruppundervisning till patienter i empowerment påverkade deras roll i 

vårdandet. De visste vilken roll de hade i den traditionella vården men ansåg att införandet av 

empowerment behövde växa in i deras roll som vårdgivare. I samband med införandet av 

empowerment förändrade deras roll från att vara expert till att bli en resurs. Som experter 

kände dom sig självsäkra men som en resurs behövde de utbildning i empowerment. 

Sjuksköterskorna ansåg att utbildning i empowerment ledde till ökad kapacitet i patienternas 

sjukdomsinsikt och behandling än vad den traditionella rådgivningen gjorde. Men det tog tid 

att byta roller, både för sjuksköterskor samt patienter vilket gjorde det svårt att få en balans 

mellan de båda parternas förväntningar på framtida egenvård (Thors Adolfsson, Smide, 

Gregeby, Fernström & Wikblad, 2003).  

 

Diskussion  
 

Sammanfattning av resultat 

Av resultatet framkom att sjuksköterskorna och patienterna önskade att de hade mer tid för 

varandra. Sjuksköterskorna hindrades av tidsbristen och det påverkade patienterna, vilket 

ledde till att de inte kunde utveckla sig i hanteringen av sin egenvård (Sturt, Whitlock & 

Hearnshaw, 2005). Patienterna önskade även att tillgängligheten av sjuksköterskor fanns 

kontinuerligt så att de kunde få svar på sina frågor och funderingar kring deras egenvård. Mer 

ansvar borde läggas på en sjuksköterska som arbetade självständig med diabetespatienter då 

detta tenderade till att patienterna fick empowerment och ökad kunskap om sin egenvård (Utz, 

Steeves, Wenzel, Jones & Muphy, 2006, Lawton, Parry, Peel & Douglas, 2004). Patienterna 

hade erfarenhet av olika utbildningar som ledde till att deras egenvård förbättrades (van der 

Arend, Stolk, Rutten & Schrijvers, 1999, Deakin, Cade, Williams, Greenwood, 2006). 

Sjuksköterskorna önskade sig mer utbildning som kunde hjälpa patienterna till god egenvård 

(Thors Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström & Wikblad, 2003).  
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Resultatdiskussion 

Det framgår tydligt i flera studier att det fanns en önskan av en individuell kontakt mellan 

patient och diabeteskunnig sjuksköterska (Utz, Steeves, Wenzel, Jones & Muphy, 2006, 

Lawton, Parry, Peel & Douglas, 2004). Uppsatsförfattarna menar att om det fanns en speciell 

sjuksköterska som enbart hade hand om diabetespatienter och behandlade dem som enskilda 

individer resulterar detta i att patienterna känner förtroende och trygghet. I en studie menade 

författarna att de patienter som blev vårdade av en sjuksköterska som enbart arbetade med 

diabetespatienter ökade sin fysiska aktivitet samt sin kunskap om sjukdomen. Patienten måste 

acceptera att diabetes är en livslång sjukdom och att stor del av behandlingen ligger hos dem 

själva (McDonald m.fl., 1998, Ovhed m.fl. 2000).  

 

Resultatet visade att egenvården kan förbättras om sjuksköterskan arbetar enbart med 

diabetespatienter och stöttar dem i sjukdomen och dess egenvårdsbehandling (McDonald m.fl, 

1998, Ovhed m.fl. 2000). Uppsatsförfattarna menar att sjuksköterskan har en viktig roll och 

bör hjälpa patienterna att inse att de har en livslång sjukdom, samt att deras familj och vänner 

har förståelse för det och stöttar dem. Uppsatsförfattarna anser att de sjuksköterskor som 

arbetar på en diabetesmottagning lättare kan följa upp sina patienter och stötta dem, medan 

sjuksköterskor som arbetar på en allmän avdelning eller i vårdcentral har det svårare att finna 

tiden som krävs för det.  Lawton m. fl menade att det var av stor betydelse för patienterna det 

att sjuksköterskorna var kompetenta för att de skulle känna tillit och trygghet i sin sjukdom 

och behandling. Resultatet visar att det inte alltid finns kompetens hos majoriteten av 

tjänstgörande sjuksköterskor (Lawton m. fl, 2004). Uppsatsförfattarna menar att fler 

sjuksköterskor borde gå en diabetesutbildning för att förbättra egenvården.  

 

Uppsatsförfattarna anser i enlighet med Durso m. fl., att telefonen borde utnyttjas mer då 

många patienter upplevde det positivt och betryggande (Durso, m. fl., 2003). 

Uppsatsförfattarna menar att det kan vara ett behandlingskomplement för sjuksköterskan att 

ha telefonkontakt med sina patienter regelbundet för att deras engagemang i egenvården ska 

bibehållas. Telefonsamtal är även tidsbesparande jämfört med till exempel ett hembesök.  

 

I studien av Holmström m.fl., (2004) framkom att missförstånd hos patienterna i 

diabetesbehandlingen ofta var förekommande. Uppsatsförfattarna menar att detta skulle kunna 

undvikas om sjuksköterskorna hade tid, kunskap och regelbundna uppföljningssamtal med 

patienterna. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan bör vara mer pedagogisk i sina samtal 
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med patienten. I stället för att ge patienten mycket information om sjukdomen och egenvården 

bör sjuksköterskan fråga patienten vad denna kan om sin sjukdom och göra patienten mer 

delaktig i behandlingen. Colin m.fl., (2001), beskrev i sin studie vikten av individuell vård 

och att varje individ skulle behandlas efter deras personliga förhållanden. Uppsatsförfattarna 

menar att varje enskild individ är unik och ska behandlas därefter. En patient beskrev i studien 

av Hornsten m.fl., (2004), att sättet i hanteringen av sin sjukdom var livskvalitet för honom, 

sjuksköterskan gav sitt medgivande till patienten och båda var tillfredsställda. 

Uppsatsförfattarna menar att vad som är livskvalitet för en patient inte alltid är detsamma som 

sjuksköterskan anser, och det är en hårfin marginal som sjuksköterskan måste förhålla sig till 

för att inte ta ifrån patientens självkänsla. Sjuksköterskan ska bevara patientens förmåga att 

föra en god egenvård och uppmuntra varje patient utifrån dennes förutsättningar. Det finns 

ingen färdig bild av hur en perfekt egenvård ser ut och som sjuksköterskan kan införa hos 

varje patient. Det är av så stor betydelse att sjuksköterskan tar till vara det unika som finns i 

varje patient och att de tillsammans utvecklar en god egenvård.  

 

KASAM togs upp i en studie av Sandén-Eriksson (1999). Uppsatsförfattarna anser att om 

patienten har en balans och trygghet i sig själv klarar den lättare att hantera och uppnå en god 

egenvård. Sjuksköterskan behöver inte ha ett KASAM-formulär till varje patient, där 

beräkningar görs på patientens känsla av sammanhang, för att ta reda på hur denne är som 

person. Genom att sjuksköterskan och patienten bygger upp en förtroendefull relation ges 

istället en bild av hur patienten mår psykiskt och fysiskt. Uppsatsförfattarna menar vidare att 

detta inte är något som sker under en kortare period utan ses under ett längre perspektiv, där 

kontinuiteten är ett faktum och att samma sjuksköterska vårdar patienten.  

 

Ett gott bemötande från sjuksköterskan betonade många patienter som en viktig önskan i 

egenvårdsbehandlingen. Hornsten m.fl., (2004), tog upp i sin studie att en del patienter 

upplevde att deras diabetes var mer intressant än vad de själva var som individer. 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att se till hela människan och inte bara sjukdomen. 

Alla människor svarar olika på behandling och diabetes är en individuell sjukdom. Själva 

mötet är viktigt för hela den fortsatta behandling och patienten själv utgör den största delen i 

behandlingen. Om patienten får ett otrevligt bemötande av sjuksköterskan och känner sig 

värdelös avspeglar det sig i patientens egenvård. Eftersom patienten gör det största i 

behandlingen på egen hand är det viktigt att tiden tillsammans med sjuksköterskan blir bra, 

uppmuntrande och positiv. Sjuksköterskan måste ha tålamod med sina patienter, annars kan 

18 



 

det ge ett negativt bemötande. Det är även viktigt att sjuksköterskan visar respekt för 

patienternas upplevelser av att leva med diabetes. Uppsatsförfattarna anser vidare att 

sjuksköterskan lyssnar och tar sig tid, samt ger ett tryggt och professionellt bemötande.  

  

Kulturella aspekter togs upp i en studie av Utz m.fl., (2006). Uppsatsförfattarna menar att 

sjuksköterskan måste beakta att det finns kulturella skillnader och att informationen ibland 

bör ges på olika sätt till olika kulturer, både verbalt och icke verbalt. Av språkmässiga skäl 

måste informationen anpassas så att den förstås av patienten och kanske även tolk måste sättas 

in. För att egenvården ska bli så bra som möjligt är det av betydelse att informationen når 

fram. Andra aspekter är att kost och motion kan skilja sig mellan olika kulturer. Det är viktigt 

att sjuksköterskan har kunskap om kulturella skillnader och försöka så gott det går sätta sig in 

i kulturers olika sätt att leva och utforma egenvården därefter.   

 

Utbildning om diabetes och hantering av sin sjukdom förbättrade patienternas egenvård (van 

den Arrend m. fl., 1999, Deakin m. fl., 2006, Thors Adolfsson m. fl., 2003). 

Uppsatsförfattarna betonar vikten av att empowerment inte kan läras ut som vilket ämne som 

helst, utan sjuksköterskan måste själv ha en utbildning i hur man lär ut empowerment. Det är 

något som tar tid att lära sig och empowermentkunskaperna är något som växer fram. Det är 

patienten som ska veta bäst om sin sjukdom och det gäller för sjuksköterskan att göra denne 

medveten om sin styrka, förmåga och personliga kraft som empowerment innebär. Det är 

någonting som tar tid och bygger på förtroende mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

Brist på tid med varandra var något som patienter och sjuksköterskor påpekade i flertalet 

studier (Colin m.fl., 2001, Holmström m.fl., 2004). Uppsatsförfattarna tror att detta beror på 

personalbrist, där vården i dag inte täcker den behov som finns. Även ekonomiskt finns inte 

prioritet för denna patientkategori. Uppsatsförfattarna menar att på till exempel en 

akutmottagning finns det alltid personal som är utbildad att kunna ta hand om den akut sjuke 

patienten. Inom diabetesvården finns inte alltid kompetent personal för att kunna tillgodose 

det speciella behovet som patienter med diabetes behöver.  

 

Metoddiskussion 

Från början hade uppsatsförfattarna för avsikt att skriva om sjuksköterskans vägledning till 

patienter med typ 2 diabetes i dennes egenvård, men syftet fick ändras på grund av att det inte 

fanns material som direkt svarade på den frågeställningen. De material som hittades i fråga 
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om sjuksköterskans vägledning utformade två nya frågeställningar. Frågeställningarna är inte 

uppdelade separat utan är sammansatta i resultatet på grund av att en och samma artikel oftast 

gav svar på de båda frågeställningarna.  

 

Det fanns ett stort antal artiklar som handlade om diabetesvård. Många artiklar som hittades 

tog upp betydelsen av egenvård men det fick exkluderas på grund av att det hade för 

medicinska inslag, då denna studie hade för avsikt att undersöka omvårdnad.  Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar användes, då det fanns svar på frågeställningarna i båda designen. De 

artiklar som användes gav ett bra resultat och var relevanta för studiens syfte. 

Uppsatsförfattarna tror att fler artiklar kunde ha hittats med sökorden men ansåg att området 

var mättat. En artikel inkluderade typ 1 och typ 2 diabetes patienter men författarna tog enbart 

resultat från typ 2 diabetes patienterna. Detta kan ha gjort resultatet något felaktigt men 

artikeln ansågs relevant för studiens syfte. Böcker, information från Internet samt två 

litteraturstudier har använts i introduktionen. Citat har tagits från två artiklar och översattes 

från engelska till svenska, men detta följer att en del missförstånd kan ha uppstått. Dock har 

uppsatsförfattarna lagt till citatet i originalspråk som fotnot.  

 

Uppsatsförfattarna ansåg att tidsintervallet 1996-2006 var relevant för studiens syfte. 

Diabetesforskningen och dess egenvårdsbehandling är under utveckling och ett tidsintervall 

längre än 10 år hade kunnat ge ett felaktigt resultat.  

 

Utifrån detta anser uppsatsförfattarna att efter bästa förmåga uppnått studiens syfte och 

besvarat frågeställningarna.  

 

Vidare forskning 

Tid, kunskap och tillgänglighet är nyckelord för sjuksköterskan. Om detta fanns skulle det 

leda till att patienterna fick en god egenvård och detta i sin tur skulle leda till mindre 

komplikationer, mindre samhällskostnader samt mindre lidande för patienterna.  

För att ta reda på vad patienterna saknar och önskar av sjuksköterskan i relation till sin 

egenvård, skulle en enkät som ges ut vid varje patientbesök kunna utformas. Enkäten skulle 

kunna innehålla vilken information patienterna vill ha, vad de saknar av sjuksköterskan, 

individuell undervisning/gruppundervisning, tätare samtalskontroller. Detta skulle kunna 

göras med en kvantitativ metod. 
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Det är viktigt för kommande samt yrkesutövande sjuksköterskor att ha kunskap om hur 

hon/han kan hjälpa patienter till en god egenvård i diabetesbehandlingen. Under uppsatsens 

gång visade det sig att det var svårt att hitta material som täckte just sjuksköterskan och hur 

hon kan vägleda patienter till en god egenvård. Därför är det av betydelse att det görs vidare 

forskning inom detta ämne, till exempel ”hur sjuksköterskan kan vägleda patienten till en god 

egenvård” i en studie med en kvalitativ metod.  
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