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SAMMANFATTNING 

Distriktssköterskans roll är av stor betydelse vid införandet av ett empowerment baserat 

förhållningssätt gentemot den äldre individen med diabetes typ 2. Empowerment är ett begrepp 

som uppkommit i samband den humanistiska människosynen och används i syfte att öka 

patienternas egenvårdsförmåga och självstyre i skötseln av sin diabetes. Livskvalitén ökar av 

individens delaktighet och självbestämmande, att själv kunna ansvara för sin sjukdom med stöd 

av distriktssköterskan. Empowerment baserad utbildning i grupp vid återkommande träffar för 

att få riklig kunskap om diabetes typ 2, med möjlighet till individuella träffar där individerna 

skapar sina egna mål är av största vikt för att bedriva egenvård. Lagar och författningar som styr 

distriktssköterskans arbete genomsyras av humanism. Distriktssköterskan behöver få utbildning i 

att använda sig av ett empowerment baserat arbetssätt och de behöver arbetsledningens stöd då 

det krävs ökade resurser vid införandet av ett nytt arbetssätt. Empowerment baserad 

grupputbildning ger en ökad förbättring av den glykemiska kontrollen för äldre individer. 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Studien har 

genomförts som systematisk litteraturstudie.  

Nyckelord: Diabetes, distriktssköterska, empowerment, utbildning och äldre personer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The district nurse´s role is of great importance in the wide introduction of an empowerment 

based attitude towards older individual with diabetes's type 2. Empowerment is a concept as 

arisen in connections it humanistic the people sight and is used in aim to increase the patients' 

own care ability and self- autonomy in the management of its diabetes. The life quality increases 

of the individual's participation and self- determination, that alone to can to be responsible for its 

disease with the support of the district nurse. Empowerment based education in groups meetings 

in order to get abundant of knowledge about diabetes's type 2, with possibility to individuals 

meetings where the individuals create their own objectives is a great importance in order to carry 

out there´s own care. Repairs and statutes that govern the district nurse's work are informed of 

humanism. The district nurse needs to get education in using itself of one empowerment based 

approaches and they need the work management's aids then it is required increased resources the 

wide introduction of a new approach. Empowerment based group education gives an increased 

improvement of it glycemic the control for older individuals. Diabetes's type 2 is a disease that 

increases in line with that the population becomes older. The study has been implemented as 

systematic literature study.  

Keywords: Diabetes, district nurse, empowerment, education, older persons.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRORD 

Författarna av denna studie vill tacka våra handledare Janeth Leksell och Marie Olsen för deras 

bemötande och kunskaper då det har varit ett stort stöd under uppsatsarbetet. Författarna tackar 

även varandra för ett gott och spännande samarbete som fört oss framåt i det vetenskapliga 

synsättet. 
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INLEDNING 
 

Studien har ett vårdvetenskapligt perspektiv med ett ontologiskt antagande där 

patientperspektivet är det centrala i avseendet att leva med en livslång sjukdom, där 

distriktssköterskans roll är att stödja och finna individens inneboende kraft genom det 

humanistiska synsättet.  

I distriktssköterskan kompetensbeskrivning står det att distriktssköterskan skall ta tillvara på 

individens kunskaper och erfarenheter samt arbeta utifrån patientens behov. Distriktssköterskan 

skall värna om individens autonomi, integritet och värdighet och ha en helhetssyn samt ett etiskt 

förhållningssätt. Distriktssköterskan skall lägga stor vikt på att informera och undervisa individen. 

International Council of Nurses (ICN) har tagit fram etiska koder för distriktssköterskor där det 

står att de skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Författarna 

menar att gruppen äldre får en högre livskvalitet när de själva får vara med och bestämma och ta 

ansvar över sin sjukdom (diabetes typ 2) genom stöd och undervisning av distriktssköterskan 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Distriktssköterskans roll  
Distriktssköterskan har ett mer självständigt arbete gentemot sjuksköterskans arbete. Det som 

skiljer sig är att distriktssköterskan har förskrivningsrätt på förbrukningsartiklar inom diabetes-, 

astma-, stomi och inkontinensvård. De gör även självständiga medicinska bedömningar vid 

förskrivning av läkemedel. Distriktssköterskan arbetar mot hela befolkningen vilket är en viktig 

del i folkhälsoarbetet och det innefattar även kommunal hälso- och sjukvård (Primärvårdens 

Utvecklare Nationell Kvalité [PUNK], 2004).  

Distriktssköterskan kan påverka boendemiljö, utemiljö, skapa möjligheter till fysisk aktivitet och 

hjälpa till att förbättra kostvanor för boende inom äldreomsorgen, handikappsomsorgen och 

omsorg för psykisktfunktionshindrade. Distriktssköterskan skall också ta hänsyn till individers 

sociala, psykiska, kulturella och andliga behov. Hälsofrämjande arbete syftar till att ge individer 

ökade möjligheter att kontrollera sin hälsa och förbättra den både fysiskt, psykiskt samt socialt 

(PUNK, 2004).  
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Distriktssköterskans roll vid diabetesvård 
Distriktssköterskan har en central betydelse i vården av individer med diabetes. Arbetet innebär 

ett deltagande i diabetesteamet, de ordnar utbildning och möten för dem som har diabetes och 

ger dem vägledning (Skafjeld, 2006). 

Distriktssköterskan arbete inom diabetesvården innefattar uppföljning av HbA1c, justering av 

tabletter, insulindoser, injektionstider, injektionsområden och injektionsteknik. 

Distriktssköterskan utbildar individen att mäta plasmaglukos själv, informerar om hjälpmedel 

samt diskuterar den sociala situationen. Vidare kontrollerar distriktssjuksköterskan blodtryck, gör 

fotinspektion, ger kost och motionsråd, egenvårdsutbildning samt att hjälpa individen att 

formulera individuella mål (Thuman, Hanses, Holmerin, Klesty & Barylak, 2006).  

 

Distriktssköterskans styrdokument  
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och Omvårdnad inom hälso- och sjukvård SOSFS 1993:17 

samt Patientjournallagen SOSFS 1993:20 genomsyras av den humanistiska människosynen och 

människors lika värde. Distriktssköterskan skall ge en vård av god kvalitet och tillgodose 

vårdtagarens behov av trygghet, vara lättillgänglig, respektera vårdtagarens 

självbestämmande/integritet och arbeta för att främja en god kontakt. Genomföra vården i 

samråd med vårdtagaren. Distriktssköterskan skall stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa. 

Distriktssköterskan ansvarar för att samordna omvårdnadsinsatser och har den formella 

kunskapen för den specifika omvårdnaden. Distriktssköterskan skall tillsammans med 

vårdtagaren identifiera behov och formulera tydliga mål samt dokumentera detta för att trygga 

vårdtagarens säkerhet (Raadu, 2008). 

Lag om yrkesverksamhet på sjukvårdens område SFS 1998:531 säger att distriktssköterskan skall 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Distriktssköterskan har ett informationsansvar så att vårdtagaren ges möjlighet att välja 

behandlingsalternativ. Lagen om Kvalitet i hälso- och sjukvården SOSFS 1996:24 skall 

säkerställas när det gäller bland annat vårdtagarens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet 

(Raadu, 2008). 
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Teoretisk tolkningsram 
Författarna till denna studie har valt empowerment som referensram. Det finns många 

egenvårdsmodeller som stödjer detta. Kända forskare inom diabetesvården som Wikblad, 

Adolfsson och Hörnsten utgår från empowerment och belyser patienternas rätt till egenvård 

genom att de får stöd, råd samt utbildning av distriktssköterskorna.  

 

Begreppet empowerment 
Empowerment översätts till svenska begreppet bemyndigande, möjliggörande (Johansson & 

Norgren, 2004). Wikblads (2008) definition på begreppet empowerment innebär att 

distriktssköterskan stödjer individen att upptäcka och använda sin inneboende förmåga att ta 

kontroll över sin sjukdom. Distriktssköterskan bidrar med sina expertkunskaper i sjukdom, vård 

och behandling medan individen med diabetes typ 2 delar med sig av sina personliga 

egenvårdsmål och färdigheter. Enligt Johansson och Norgren (2004) minskar osäkerheten och 

stressen genom att individen är delaktig i vården. 

Enligt Hedegaard (2005) är empowerment begreppet ett modebegrepp och kan ses som en 

process bestående av kontroll/makt, kompetens, självförtroende/självtillit, bidragande och 

deltagande. Målet med empowerment i folkhälsoarbetet är att ge kunskap till individen så att hon 

kan ta kontroll och fatta egna beslut som påverkar hälsan i en gynnsam riktning samt att stödja 

individen leder till en bättre kontroll av hälsan. Empowerment är ett redskap inom folkhälsan för 

att nå så effektiva resultat som möjligt genom att göra egna val förbättras den egna hälsan. Desto 

mer involverad individen är i sin egen vård desto mer effektivt blir folkhälsoarbetet beroende på 

att delaktighet ger mer ansvar.   

 

Empowerment baserad omvårdnad 
Empowerment baserad omvårdnad bygger på att det är distriktssköterskan som är expert på 

sjukdomen diabetes medan det är individen som är expert på att leva med sjukdomen diabetes. 

För att distriktssköterskan skall kunna främja empowerment hos individen med diabetes typ 2 

måste hon skapa en relation till individen där individen själv får välja ut sina specifika mål. 

Distriktssköterskan ansvarar för att ge information och vägledning/stöd samt att erbjuda 

kompetent omvårdnad. En distriktssköterska kan inte skapa empowerment åt individen men de 

kan vägleda dem till det. Individerna måste få lära sig att utvärdera konsekvenserna av sina val 

(Wikblad, 2008).  



6 
 

Omvårdnad vid diabetes omfattar stöd, råd och utbildning till individen med diabetes så att 

individen får möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut (Wikblad, 2008). 

Distriktssköterskan är ofta den person i ett diabetesteam som står för kontinuiteten på en 

mottagning och därför är det extra viktigt att hon har en god kompetens om sjukdomen. 

Distriktssköterskan måste kunna bedöma kunskaperna hos individen för att försäkra sig om att 

de klarar av sin egenvård (Wikblad, 2008).  

Det är viktigt att distriktssköterskan är lyhörd och lyssnar in hur personerna mår och om det är 

något de undrar över och bör veta för att kunna sköta om sig själva på bästa sätt. 

Distriktssköterskan skall i samråd med individen med diabetes upprätta en vårdöverenskommelse 

(skapa mål) som sedan skall följas upp minst en gång per år (Wikblad, 2008). 

I en svensk studie har en amerikansk skala för att mäta empowerment för diabetes patienter 

arbetats om till en svensk version. En modell med fyra faktorer utvecklades. Faktorerna delades 

in enligt följande: Att åstadkomma mål och överbrygga barriärer för att uppnå målen, 

självmedvetande, hanterande av stress samt värderandet av missnöje och beredskapen till att 

förändras. Studien visar att en god egenuppfattad om sin egen hälsa ger högre poäng på 

empowerment skalan. Deltagarna som skattade låg diabetesbörda ger ett högre poängantal på 

empowerment skalan (Leksell, Funnell, Smide & Wiklund, 2007) . 

 

Diabetes 
Det finns idag ca 230 miljoner människor som har diabetes i världen. Enligt World Health 

Organisation (WHO) kommer det att finnas cirka 333 miljoner individer med diabetes år 2025. I 

Sverige har ca 300 000 diabetes och 80 % av dem har diabetes typ 2 (Linnér & Voog, 2007). Av 

Sveriges 65- åringar beräknas 10 % ha diabetes typ 2 (Neuwirth, 2007) och i gruppen 80 år och 

äldre beräknas cirka 20 % ha diabetes typ 2 (Skafjeld, 2006).  

Cirka 800 000 av den Svenska befolkningen har nedsatt glukostolerans och det är ett förstadium 

till diabetes typ 2. De två vanligaste diabetestyperna är typ 1 och typ 2 diabetes och av dem är 

diabetes typ 2 den vanligaste och står för 80-90 % av all diabetes. De skiljer sig åt genom att typ 1 

diabetes är en process där de insulinproducerade betacellerna i bukspottkörteln gradvis förstörs 

och typ 2 diabetes kännetecknas av sviktande insulinproduktion och nedsatt insulinkänslighet så 

kallad insulinresistent (Skafjeld, 2006; Thuman, et al., 2006). 
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Insjuknande vid 65 års ålder reducerar överlevnaden mellan 4-5 år.  Ställs diagnosen efter 75 

årsålder medför det inte någon ökad dödlighet (Sinclair & Finucane, 2001). 

 

Diabetes typ 2  
Diabetes typ 2 ingår i det metabola syndromet. Det metabola syndromet omfattar även hypertoni, 

bukfetma, och lipidrubbning (Skafjeld, 2006). Vid diabetes typ 2 är insulinproduktionen och 

känsligheten (insulinresistent) för insulin i kroppen nedsatt och ofta i kombination med 

avtagande betacellsfunktion. Insulinresistens minskar glukosupptaget i skelettmuskulaturen och 

ökar glukosproduktionen från levern. Hyperglykemi och förhöjda nivåer av fria fettsyror ligger 

bakom den ökade förlusten av insulinavsöndringen (Agardh, Berne & Östman, 2005).  

En äldre befolkning och individer med en annan etnisks bakgrund som ändrat till vår moderna 

livsstil förklarar den stora ökningen av diabetes. En mer stillasittande livsstil med fel kostvanor 

och en ökning av övervikt och fetma hos individer är andra bidragande faktorer till ökningen av 

diabetes (Sinclair & Finucane, 2001). Diabetes typ 2 har tidigare varit en sjukdom som drabbat 

äldre individer men har under senare år krupit ned i åldrarna. Orsakerna till att yngre individer 

insjuknar i diabetes är den moderna livsstilen med sämre föda och fysisk inaktivitet (Linnér & 

Voog, 2007).  

Diabetes typ 2 är ärftligt, det beräknas att en och en halv miljon människor bär på arvsanlaget. 

Debuten för diabetes typ 2 brukar komma smygande, individen som drabbats kan ha haft 

förhöjda blodsockervärden i många år utan ha märkt någonting. Ibland ställs diagnosen när 

komplikationer på grund av diabetes har uppkommit eller vid en vanlig hälsokontroll. 

Diabetesdiagnosen ställs enbart med ett venöst blodprov. Plasmaglukos skall vid fasta ligga på 

över 7 mmol/l och efter måltid skall plasmaglukos ligga över 11,1 mmol/l vid minst två olika 

tillfällen (Neuwirth, 2007). 
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Behandling vid diabetes typ 2 
Till individer med nyupptäckt diabetes typ 2 ges i första hand information om kost och motion. 

Distriktssköterskan ansvarar för att informera individen om diabetes och ger utbildning i 

egenvård. Efter att individen fått testa livsstilsförändringar i tre månader övervägs 

tablettbehandling. Om individen har riskfaktorer, komplicerade medicinska sjukdomar, symtom 

på hyperglykemi kan tablett eller insulinbehandling övervägas innan tre månaders 

livsstilsförändring (Thuman, et al., 2006).  

 

Egenvård vid diabetes typ 2  
Målet med egenvården är att förmedla kunskap om diabetes typ 2 för att individen lättare skall 

kunna använda sig av sina egna kunskaper och för att öka sina praktiska färdigheter för den 

dagliga egenvården. Det leder i sin tur till att individen med diabetes typ 2 får ökade resurser att 

aktivt delta i behandlingen av sjukdomen (Skafjeld, 2006). Egenvård är viktigt för att öka 

livskvalitén. Det räcker dock inte enbart med egenvård för den äldre individen med diabetes, utan 

individen behöver också hjälp från diabetes teamet för att upptäcka tidiga diabeteskomplikationer 

(Sinclair & Finucane, 2001). Egenvård för individen med diabetes typ 2 är sunda kostvanor, 

motion, medicinering, undvika hypoglykemier, självkontroller av plasmaglukos samt fotvård 

(Thuman, et al., 2006). 

En viktig del i behandlingen av diabetes är att kunna ta plasmaglukos test själv. År 2003 gick 

Sverige över från blodglukos(B-glukos) till plasmaglukos(P-glukos). Bokstaven B innebär att 

värdet mäts i blodet och P i plasman. Plasmaglukosvärdet är cirka 10 % högre än 

Blodglukosvärdet. Ett B-glukos på 10 mmol/l är lika med ett P-glukos på 11 mmol/l (Engström, 

2005). Fördelen med att åstadkomma en bra glykemisk kontroll hos de äldre individerna med 

diabetes är att tröttheten reduceras. Genom en bra glykemisk kontroll minskar risken för 

hospitalisering och behov av stöd från vården. En bra glykemisk kontroll bevarar den kognitiva 

funktionen hos den äldre individen (Sinclair & Finucane, 2001).  
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Kost vid diabetes typ 2 
Kostråden till individer med diabetes skiljer sig inte från de kostråd som ges till alla vuxna 

människor och barn över tvåårsålder. Neuwirth (2007) rekommenderar att äta efter 

tallriksmodellen och att äta fiberrik mat är gynnsamt för blodsockerhalten. Övervikt och hjärt- 

och kärlsjukdomar är vanligt hos äldre individer med diabetes typ 2. Därför uppmuntras de till att 

dra ned på det mättade fettet i kosten på grund av att det mättade fettet påskyndar 

åderförkalkningen i blodådrorna som i sin tur bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar (Skafjeld, 2006). 

Regelbundna måltider är bra för glukoskontrollen med ett innehåll av långsamtgående 

kolhydrater som innehåller mycket fibrer som påverkar plasmaglukosnivåerna till en jämnare 

nivå. Socker behöver inte uteslutas ur kosten utan begränsas i hur mycket och ofta det intas.  För 

övrigt finns inga orsaker att använda produkter som sägs vara specialtillverkade 

diabeteslivsmedel. Större alkoholintag avråds på grund av ökad risk för hypoglykemier eftersom 

alkoholen hämmar leverns glukosproduktion. Dessutom innehåller alkoholen mättat fett 

(Skafjeld, 2006). Immunförsvaret hos den äldre människan är beroende av en bra näringsstatus. 

En normalviktig äldre individ med diabetes typ 2 som går ner vikt bör öka sitt fettintag vilket inte 

har någon betydelse på glukos regleringen (Skafjeld, 2006) Äldre individer ska därför inte snåla på 

fettet, men fettet bör vara omättat (Wikblad, 2008). 

 

Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 
Regelbunden fysisk aktivitet är den viktigaste egenvårdsåtgärden för individer som fått diabetes 

typ 2 (Skafjeld, 2006). Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på blodtryck, triglycerider, HDL-

kolestrol och viktminskning (Sinclair & Finucane, 2001; Skafjeld, 2006; Wikblad, 2008). Motion 

förbättrar insulinkänsligheten vid diabetes typ 2 och därmed också blodsockerregleringen/HbA1c 

(Sinclair & Finucane, 2001; Wikblad, 2008). I sin tur innebär det att behovet av tabletter eller 

insulin minskar. Fysisk aktivitet anses även ha en positiv effekt på livskvalitén (Skafjeld, 2006). 

Lämplig motion för äldre individer är en rask promenad på cirka 30 minuter varje dag eller att 

simma 45-60 minuter cirka tre gånger i veckan (Sinclair & Finucane, 2001). 
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Tablettbehandling vid diabetes typ 2  
Sulfonureider SU och Metformin används i första hand vid tablettbehandlad diabetes. Metformin 

används speciellt hos överviktiga individer och SU hos individer utan övervikt. SU preparat kan 

ge hypoglykemier och Metformin ges inte till patienter med hög ålder, njurfunktionsnedsättning 

eller leverpåverkan samt vid svårare hjärt- och kärl sjukdomar. Illamående, kräkning och 

gastrointestinala besvär har rapporteras som vanliga biverkningar hos preparaten. (Apoteket AB, 

2007; Thuman., et al., 2006).  

 

Insulinbehandling vid diabetes typ 2 
Insulinbehandling kan krävas vid diabetes typ 2 om individen har höga plasmaglukosvärden. En 

till två doser per dag är vanlig vid insulinbehandling till individer med. diabetes typ 2 (Thuman, et 

al., 2006).  

 

Nationella riktlinjer vid diabetes typ 2 
Svensk diabetessjuksköterskeförening har tagit fram ett dokument med generella direktiv för 

diabetessjukvård. Det är den medicinskt ansvarige chefen på varje enhet som bestämmer 

enhetens arbetssätt och sätter upp ramar med innehåll utifrån distriktssköterskans kompetens. 

Vårdprogram eller lokala riktlinjer för diabetesvården skall finnas för att tydliggöra organisationen 

och riktlinjer för sjukvården Svenska nationella riktlinjer rekommenderar ett hemoglobin A1c 

(HbA1c)-värde på 6,5 % oavsett ålder (Wikblad, 2008). HbA1c värdet avspeglar den glykemiska 

kontrollen individen har haft de senaste 6-8 veckorna (Glynn, Monane, Gurwitz, Choodnovskiy 

& Avorn, 1999; Wikblad, 2008). HbA1c nivån är lite högre för äldre individer. Sinclair och 

Finucane (2001) rekommenderar ett behandlingsmål med en faste plasmaglukos mellan 6-8 

mmol/l och slumpartade värden mellan 7-10 mmol/l. Detta minskar risken för såväl 

hyperglykemi som hypoglykemi.  

American Geriatric Society (AGS) har tagit fram riktlinjer för äldre individer. AGS kopplar 

samman diabetes hos äldre med inkontinens, hjärt- och kärlsjukdomar, förtidig död, fallrisk, 

depression, hypertoni, sämre ADL-funktioner, kognitiv svikt, polyfarmaci och smärtproblematik. 

God glukoskontroll är en förutsättning för att förebygga sår och andra sjukdomar som kopplas 

samman vid diabetes. Det är svårt att upptäcka hypoglykemier hos äldre personer då kroppens 

fysiologiska reaktioner avtar med åldern och utan blodsockermätningar kan det vara svårt att 

upptäcka hypoglykemier (Wikblad, 2008).  
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Södra Dalarna har tagit fram riktlinjer till ett Vårdprogram för Diabetes Mellitus. Individer med 

diabetes typ 2 sköts mestadels via primärvården av distriktsläkare och distriktssköterska med 

utbildning i diabetesvård på vårdcentralen. Individerna med diabetes typ 2 erbjuds läkarkontroll 

en gång per år samt kontakt med distriktssköterska en till två gånger per år (Thuman, et al., 2006). 

Målsättningen är att undvika hypoglykemier och hålla värdena inom målområdet för HbA1C, 

blodlipider, blodtryck, kroppsvikt, rökstopp samt att de skall uppleva ett allmänt välbefinnande. 

Regelbundna undersökningar erbjuds av ögonbottnar, mikro-albuminuri och fotstatus för att 

förhindra/upptäcka komplikationer. En överrenskommelse upprättas mellan distriktssköterska 

och individen om det individuella målet med behandlingen. Överenskommelsen används för att 

diskutera målsättningen med behandlingen, när och hur kontakter ska ske. Distriktssköterskan 

skall klargöra vilket ansvar hon har gentemot individen samt ge information vart individen kan 

vända sig vid behov (Thuman, et al., 2006). 

 

Äldre med diabetes typ 2 i särskilda boenden 
I USA har 14 % av de som bor i särskilda boenden diabetes. I Storbritannien har 7 % - 10 % av 

de som bor i särskilt boende diabetes. De som bor i särskilda boenden är en mycket eftersatt och 

försummad grupp. De har en hög frekvens av makrovaskulära komplikationer vilket ger en 

påtaglig risk för infektioner speciellt i huden och urinvägarna (Sinclair & Finucane, 2001). Dessa 

individer behandlas och diagnostiseras inte för diabetes i samma utsträckning som den övriga 

befolkningen. Det ger en ökad risk för att individerna med diabetes ska bli beroende av andra och 

inte klara sig självständigt (Glynn, et al., 1999).  Kunskapen om diabetes hos personal, 

uppföljningen av diabetes och diabetes vården är bristfällig på särskilda boenden. Det finns 

brister på omvårdnadsplaner och närmare överblick av skötseln av diabetesvården, olämplig diet 

samt för få specialister på området, vilket leder till dålig medicinsk kontroll. Dessutom är 

kontrollen av plasmaglukos bristfällig. Bristen på utbildning för vårdpersonal i särskilda boenden 

om diabetes inverkar på omvårdnaden och assisterade av egenvården då personalen inte har 

kunskapen att utföra ett bra arbete (Sinclair & Finucane, 2001). Enligt Södra Dalarnas 

vårdprogram ska individer inom kommunens särskilda boenden med diabetes erbjudas 

läkarbesök en gång per år samt erbjudas kontakt med ansvarig distriktssköterska efter behov. 

Distriktssköterskans uppgift är att tillsammans med ansvarig läkare och individ göra en 

individuell vårdplan hur ofta, plasmaglukos, fotvård, ögonstatus och läkemedel skall kontrolleras 

(Thuman, et al., 2006).  
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PROBLEMFORMULERING 
Författarna till studien tänkte sig en empirisk studie men tiden räckte inte till och blev därmed 

begränsad till en litteraturstudie. Författarnas intresse har tidigare väckts för åldersgruppen i det 

nuvarande arbetet som sjuksköterskor i kontakten med äldre individer. Författarna har sett hur 

individerna gärna överlåter sin sjukdom och behandling till personalen. Författarna gjorde där av 

valet att göra en studie om empowerment hos äldre individer med diabetes typ 2. 

Distriktssköterskan är en viktig länk inom diabetesvården speciellt för äldre individer med 

diabetes typ 2. Distriktssköterskan skall genom omvårdnad och förebyggande åtgärder ge 

individen utbildning och stöd gällande egenvård i kost och motion. Sjukdomen diabetes påverkas 

av kost, motion och livsstil. Mötet med distriktssköterskan är av största vikt för individen som 

skall känna sig synlig och delaktig samt med hjälp av stöd förbättra sin hälsa genom egenvård. 

Författarna vill genom denna studie lyfta fram individens egna resurser med stöd och 

vägledning/undervisning av distriktssköterskan att ta ansvar över sin sjukdom. 

 

SYFTE 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var belysa vilka faktorer som påverkar 

empowerment hos äldre individer med diabetes typ 2 samt att belysa hur distriktssköterskan kan 

påverka empowerment hos äldre individer. Vidare var syftet att belysa distriktssköterskans 

upplevelse av empowerment baserat arbetssätt i sitt arbete med äldre individer med diabetes typ 

2. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilka faktorer påverkar empowerment hos äldre individer med typ 2 diabetes? 

2. Hur kan distriktssköterskans påverka empowerment hos äldre individer med diabetes typ 2 

genom utbildning? 

3. Hur upplever distriktssköterskorna att arbeta med ett empowerment baserat arbetssätt med äldre 

individer med diabetes typ 2? 
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Begreppsdefinition 
Distriktssköterska: Distriktssköterska är en vidareutbildad sjuksköterska. Distriktssköterskan har 

samma lagar och författningar som sjuksköterskan. Författarna har valt att enbart använda sig av 

begreppet distriktssköterska för att få ett enhetligt begrepp i studien. Distriktssköterska kommer 

att stå för både distriktssköterska, diabetessköterska och sjuksköterska. 

Egenvård: Insatser som en individ själv kan vidta för att behandla sig själv. 

Författarna: Författarna till denna studie, Sandra Malm och Anna-Karin Sundstedt. 

Livsstilförändring: Förändra sitt yttre sätt att leva, exempelvis förändra sina matvanor. 

Äldre: Individer äldre än 65 år. 
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METOD 

 

Design 
Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms 

(2008) bok om systematiska litteraturstudier. En systematisk litteraturstudie innebär att en 

systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar görs och som sedan granskas och kvalitetsbedöms 

enligt granskningsmallar. För att kvantitativa och kvalitativa studier samt tidigare systematiska 

litteraturstudier skall medtas i en systematisk litteraturstudie skall de innehålla en hög evidens och 

vetenskaplig förankring. 

 

Urval av litteratur 
Databaserad sökning efter vetenskapliga artiklar till resultatet har gjorts i databaserna: CINAHL, 

Ebsco, Elin, Medline, PreCINAHL, PubMed, SBU samt SweMed+. Vidare har sökning gjorts i 

databasen forsknings publikationer Högskolan Dalarna. Systematiska sökningar har gjorts via 

sökord på engelska. Utifrån abstrakt valdes de artiklar som hade relevans för föreliggande uppsats 

frågeställningar. 

Sökorden som användes har grupperats enligt följande vid databasökning:  

diabetes, education, empowerment, empowerment and diabetes, empowerment and diabetes in older people and older. 

 

Inklusionskriterier  
Artikelurvalet är sökt utifrån studiens syfte och frågeställningar och vid sökförfarandet 

identifierades artiklar med vårdvetenskapligt perspektiv med föregående sökord.  

Artikelurval är kvantitativa studier som Randomiserade studier, kvasi- experimentella studier, 

experimentella studier, kvalitativa studier samt systematiska litteraturstudier. Studiernas 

intervention i form av empowerment baserad utbildning, kulturellt anpassad empowerment 

baserad utbildning och livsstilsinterventioner, vuxna över 65 år med diabetes typ 2, studier från år 

2004 och framåt. Artiklarna är sökta på det engelska språket.  

.  
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Exklusionskriterier  
Artiklar som hade en studiepopulation med huvudsakligen personer med diabetes typ 1 samt att 

individerna i studien inte innehöll äldre individer.  

Artiklar som skrevs på något annat språk än engelska exkluderades.  

Artiklar som beställdes efter ett relevant abstrakt men sedan inte motsvarande kraven 

exkluderades. Ett abstrakt som inte var relevant beroende på att studien inte var vetenskaplig eller 

att ämnesinnehållet inte motsvarade den här studiens syfte och frågeställningar.  

Utbildningsuppsatser från Svenska högskolor används inte eftersom de inte bör förekomma i en 

systematisklitteratur studie. 

 

Datainsamlingsmetod 

Manuell artikel sökning 
Genom att söka efter referenser i andra artiklar fick författarna fram ytterligare artiklar och en 

avhandling. Artiklarna beställdes från Högskolan Dalarnas bibliotek.  

Sökning på sajten http://www.fou.nu resulterade i ytterligare en artikel (Ahlin & Almqvist, 2007). 

Sökning på svenska författare till studier om diabetes typ 2 och empowerment fanns på en 

hemsida för pågående och avslutade projekt om ämnet diabetes i Sverige och deras pågående 

forskningsprojekt, European Diabetes Nursing Recherch. Deras internetadress är: 

www.medsci.uu.se/diabnurse/. En helt färsk avhandling som publicerades i september 2008 

beställdes ifrån Västerås lasarettsbibliotek.   

Totalt 2 avhandlingar (4+4 delstudier) samt 8 artiklar inhämtades via manuell sökning. Samtliga 

artiklar medtogs i studien efter granskning och kvalitetsbedömning. 

 

 

 

 

 

http://www.fou.nu/�
http://www.medsci.uu.se/diabnurse/�
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Databassökning av artiklar  
För att se vilka artiklar som var relevanta till studien gjordes ett urval med hjälp av artiklarnas 

abstract samt att studierna fanns i fulltext. Utifrån abstract valdes de artiklar som hade relevans 

för föreliggande uppsatsfrågeställningar.  

Avgränsningar till 65år och äldre har gjorts vid databassökning. Sökningen genomfördes efter de 

sökord som anges i tabell 1. Artiklarna valdes först ut efter abstrakt, de som inte motsvarade 

inklusionskriterierna exkluderades innan de togs upp för granskning och kvalitetsbedömning. 

Sedan exkluderades de artiklar som erhöll gradering 3 efter kvalitetsbedömningen och de artiklar 

som inte gick att kvalitetsbedöma. Sista raden beskriver de antal artiklar som medtogs i studien. 

Tabell 1 
Databaser Sökord Antal 

träffar 
Urval 
efter 

abstract 

Urval före 
granskning 

Urval efter granskning 
och kvalitetsbedömning 

 
CINAHL(EBSCO) 

 
Empowerment and 

diabetes in older 
people 

 
21 

 
4 

 
2 

 
1 

 
CINAHL, 
PreCINAHL, Medline  
Avgränsad till 80 +  
 
Avgränsad till 65+ 
 
 

 
Empowerment, 

diabetes  
 
 

Empowerment    
diabetes 

 
10 
 
 
 
7 

 
2 
 
 
 
2 

 
0 
 
 
 
1 

 
0 
 
 
 
1 

 
 
Ebsco  
Avgränsad till 80+ och 
65+ 

 
 

Empowerment, 
diabetes 

  

 
 

21 

 
 
4 

 
 
0 

 
 

                          0 

 
Forsknings 
publikationer 
Högskolan Dalarna  

 
Empowerment,  

Diabetes 

 
       0 

 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
                          0 

 
Högskolans Dalarnas 
datas Elin 

 
Empowerment, 

diabetes, education 
 

Older, diabetes, 
empowerment 

 
Empowerment, 

diabetes  

 
39 
 
 

       2 
 

            
       61 

 
         4 

 
 

         1 
 
 

         3 

 
2 
 
 
1 
 
 
2 

 
                         0 
 
 
                         1 
 
 
                         2 
 

PubMed 
 
 
 
PupMed  
med sökning i Dalarnas 
landstings datorer, 
avgränsades till 80+ 
och 65+ 

Empowerment and 
diabetes in older 

people 
 

Empowerment, 
diabetes 

4 
 
 

 
33 
 

         2 
 

 
 
         3 

2 
 
 
 
2 
 

                         2 
 
 
                          
                         0 
 

SBU: rapporter  Empowerment, 
diabetes 

        0 
 

         0 
 

0                          0 
                    

 
 
SweMed+ 

 
 

Empowerment, 
diabetes 

 
 

        0 

 
          
         0 

 
 
0 
 

              

                
                          
                         0 
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Mätinstrument 

 

Granskningsanalys 
Innehållet i artiklarna har bearbetats och analyserats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Artiklarna var på engelska och de översattes till svenska av båda författarna, då författarna delade 

upp artiklarna lika mellan sig. När granskningen var avslutad kontrollerades granskningen av 

författarna tillsammans för att samstämmigheten skulle vara överrensstämmande. Studien 

presenterades som en litteraturstudie i löpande text. Artiklarna kategoriserades efter studiens 

frågeställningar. Bakgrunden belyser empowerment och sjukdomen diabetes typ 2 och resultatet 

visar hur patienterna och distriktssköterskan upplever empowerment hos äldre med diabetes typ 

2. I diskussionen sammankopplas bakgrund och resultat.  

I Forsbergs & Wengströms (2008) bok fanns granskningsmallar som använts i denna studie vid 

granskning av artiklar och avhandlingar. De granskningsmallar som används är, Checklista för 

systematiska litteraturstudier Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentiella studier 

och RCTstudier – randomiserade kontrollerade studier För granskning av kvalitativa artiklar 

omarbetades en granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2008; William, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). En del studier där författare har bedömt som kvasi- experimentelldesign men där designen 

inte tydligt beskrivits, anges som granskad som kvasi- experimentell design. I de studier där 

metoden både är kvalitativa och kvantitativa granskas var och en för sig. Checklista för Artiklarna 

granskas utifrån syfte, frågeställningar, design, urval, bortfall (ej kvalitativa), mätmetoder, 

intervention, analys och värdering.  

 

Värdering av granskning 
I bedömningsinstrument av kvantitativa artiklar görs en gradering från grad 1 till 3. 

Tillvägagångssättet framgår på ett mycket enkelt sätt, hur författarna i denna studie har kvalitets 

bedömt de kvantitativa studierna. För att få resultatet 1 bör samtliga mål för gradering 1 vara 

uppfyllt. Vid gradering 2 förekommer en till tre brister med studien.  Vid gradering 3 har studien 

mer än fyra brister (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Fyra av fem litteraturstudier visade på sådana brister att det inte gick att kvalitetsbedöma, dessa 

studier saknade beskrivning av granskningsanalys, värdering av granskning samt sökstrategi av 

litteratur. Studierna är granskade men inte kvalitetsbedömda. Den femte var en systematisk 

litteraturstudie med metaanalys och för att studien skulle inkluderas i vår studie skapades ett 

kvalitet bedömningsinstrument för systematiska litteraturstudier.  

Adolfssons (2008) avhandling redovisas inte i tabellen beroende på att det förekommer olika 

författare till samtliga delstudier i avhandlingen. Delstudierna är granskade och kvalitetsbedömda 

var och en för sig.  

Granskningsinstrument från Willman, et al. (2006) och Forsberg & Wengströms (2008) bok går 

inte att använda för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar och systematiska litteraturstudier. 

Bedömningsinstrumenten kan användas till granskning men anses inte komplett för ändamålet. 

Granskningsmallar och kvalitetsbedömningsinstrument för kvalitativa artiklar och ett 

kvalitetsbedömningsinstrument för systematiska litteraturstudier omarbetades från Forsberg & 

Wengströms (2008) och av Williams, et al. (2006). För kvalitets bedömning plockades 

frågeställningar från bägge böckernas granskningsmallar. En fråga har modifierades för kvalitativa 

granskningsmallen och kvalitetsbedömningsinstrumentet samt två frågor för 

kvalitetsbedömningsinstrumentet av systematiska litteraturstudier för att passa för de fasta 

svarsalternativ. Svaren på frågeställningarna var enbart ”ja”, ”nej” och ” vet inte” frågor. Svar ”ja” 

gav 1 poäng och svar ”nej” eller ”vet inte” gav 0 poäng. Svar ” vet inte” var när det skrevs så 

otydligt att det var svårt att tolka som ett ja eller nej. Maximal poäng var 23 för 

kvalitetsbedömningsinstrumentet med kvalitativa artiklar. Maximal poäng för 

kvalitetsbedömningsinstrumentet av systematiska litteraturstudier var 14. Poängen räknades sedan 

om till procent. Graderings grader hämtades från Willmans, et al. (2006) bok och modifierades 

för att bättre motsvara den kvantitativa kvalitetsbedömningen. 

Gradering:  

1. 90- 100 %,  

2. 65-89%,  

3. Lägre än 64 %.  

De kvantitativa och kvalitativa studierna som erhöll gradering 3 samt de studier som inte kunde 

kvalitets bedömas uteslöts ur studien. 
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Tabell 2 
Kvalitet av studien: Kvalitet av studien bedöms: 1 = Hög 2 = medel, 3= låg. De kvantitativa studierna är bedömda enligt Forsbergs & 
Wengströms (2008) kriterier för kvalitets värdering samt de kvalitativa studierna och den systematiska litteraturstudien bedöms enligt en 
modifierad version utifrån Forsberg & Wengströms (2008) granskningsmallar och Willman, et al. (2006) protokoll för kvalitetsbedömningen av 
studier.   KG= kontrollgrupp, EG= Experiment grupp, RCT= randomiserad kontrollerad studie. 

Författare, 
årtal & 
Nationalitet 

Design Syfte Metod Urval Bortfall Huvud 
resultat 

Kvalit
et  

Abbott, S. 
2005. 
Storbritannie
n 

Kvalitativ Syftet med studien 
var att undersöka 
äldre individers 
erfarenhet av 
diabetes vården, 
deras erfarenhet 
och förståelse av 
egenvård och att 
testa b-glukos 
värdena själva samt 
hur de äldre 
individerna tyckte 
och föredrog i 
egenvården och 
självtestning av 
plasmaglukos.   
 
 
 
 
 

Intervjuer med 
strukturerade 
öppna och slutna 
frågor. 

Urval av diabetes 
individer mellan 65 
och >90 år (n=55) 
(urvals metod ej 
angett) 
 

(n=1) Majoriteten av 
de äldre 
individerna 
skötte sin 
egenvård och 
iakttog diet 
restrektionerna 
och många 
kontrollerade 
plasmaglukos 

2 

Adolfsson 
ET,  
Smide B, 
Gregeby E, 
Fernström L 
Wikblad K. 
2004  
Sverige. 
 

 Beskrivande 
kvalitativ 
studie med 
konstant 
jämförande 
metod 
 

Syfte var att få 
insikt och förståelse 
av läkares och 
distriktssköterskors 
syn på införande av 
empowerment 
grupp utbildning 
(EGE) i diabetes 
samt förklaring av 
möjligheter och 
barriärer för 
införandet 
 

Fokusgrupp 
interjuver om att 
använda 
empowerment 
baserat 
arbetssätt. 
 

Urval av läkare (n= 
7) och 
Sjuksköterskor (n= 
12) på 7 olika 
vårdcentraler 
(urvals metod ej 
angett) 

Läkare 
(n=2), 
Sjukskötersk
or (n=1) 

Före införandet 
av EGE på 
vårdcentraler bör 
sjukvårdspersona
l samordna hur 
de ska behandla 
diabetes, de 
måste involvera 
hela 
vårdcentralen 
och få stöd och 
feedback av 
arbetsgivaren 
 
 
 
 
 

1 

Adolfsson 
ET,  
Walker-
Engström 
ML,  
Smide B,  
Wikblad K. 
2007  
Sverige. 

Kvantitativ 
RCT: studie 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
huruvida 
empowerment -
programmet 
jämfört med gängse 
diabetesvård 
påverkade 
patienternas tillit till 
sin 
diabeteskunskap, 
hanteringen av 
egenvården och 
dagliga liv samt 
tillfredsställelse med 
sitt BMI och 
glykemiska kontroll 
vid 1-
årsuppföljning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kliniska resultat 
HbA1c och BMI 
värden mättes 
samt 
frågeformulär 
om kunskapen i 
diabetes, 
själveffektivitet 
samt livskvalité 

(n=101) patienter 
lottades ifrån sju 
vårdcentraler till 
två grupper. 
(n=50) patienter till 
empowerment -
program 
(interventions -
grupp) och (n=51) 
patienter till gängse 
diabetesvård 
(kontrollgrupp) 
Randomiserat urval 

(n=0) Resultatet av 
genomförandet 
av 
empowerment – 
programmet 
visade att 
patienternas tillit 
till sin diabetes -
kunskap hade 
ökat efter att ha 
deltagit i 
programmet.  

1 
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Adolfsson 
ET,  
Starrin B,  
Smide B,  
Wikblad K. 
2008a.  
Sverige. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
studie med 
kvalitativ 
innehållsanaly
s  

Syftet var att 
utforska patienters 
erfarenhet av 
deltagande i 
empowerment 
grupp utbildnings 
program eller att få 
individuell 
rådgivning  

Halvstrukturerad
e intervjuer med 
dem som fick 
delta 
empowerment 
utbildning 
(EG)och som 
fick individuell 
rådgivning (KG).  

EG(n=14) 
KG(n=14) 
Randomiserat urval  

(n=0) Lodrätt 
(KG)förhållande, 
tillmötesgående 
vid lärande och 
yttre kontroll gav 
begränsad 
förmåga för 
patienten att ta 
ansvar för sin 
sjukdom. Vågrätt 
(EG)förhållande, 
deltagande i 
lärande och 
självkontroll kan 
bidra till styrka 
att aktivt 
involveras i sin 
egenvård.  
 
 
 

2 

Adolfsson 
ET, Smide 
B,  
Rosenblad 
A,  
Wikblad K. 
2008b.   
Sverige. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
studie med 
innehålls 
analys.  
 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
patientutbildningen 
bedrivs i 
primärvården runt 
om i Sverige och 
utvärderar om 
formerna för 
undervisning 
påverkar den 
individuella 
målsättningen 
inverkar på 
patienternas 
möjlighet att nå 
nationella 
behandlingsmål 
avseende HbA1c, 
BMI, blodtryck, 
kolesterol och fysisk 
aktivitet. 
 
 
 

Enkät med 
frågor om patient 
-utbildning, 
resurser och 
organisation 
skickades till all 
vådcentraler i 
hela Sverige. 

(n=485) 
vårdcentraler 
deltog med 
(n=91637) 
patienter. 
(Urvalsmetod ej 
angett) 

Ej angett Resultatet visade 
att 50 % 
använde 
checklistor i den 
individuella 
undervisningen 
och 8 % 
anpassade 
utbildningen 
efter patientens 
behov. 22 % 
använde grupp – 
undervisning. 
91-98 % satte 
upp individuella 
mål åt patienten 
medan 23-36 % 
involverade 
patienten i själva 
målsättningen. 

1 

Ahlin, A & 
Almqvist, E.  
2007 
Sverige 

Kvalitativ, 
fenomenologi
sk  

Syftet med studien 
var att beskriva 
kvinnor med 
diabetes typ 2, och 
hur de upplevde att 
genomföra livsstils -
förändringar 

Fenomenologisk 
intervjustudie. 
Öppna frågor 
ställdes. 
Kvinnorna 
valdes ut ur ett 
diabetes register 
och kontaktades 
via brev med 
information om 
studien. Blev 
efter några dagar 
kontaktade per 
telefon där de 
kunde tacka ja 
eller nej till 
medverkan. 
 
 
 

(n=10) Strategiskt 
urval 

(n=0) Resultatet på 
studien visade på 
att kvinnorna i 
studien inte hade 
ändrat sin livsstil 
efter individuell 
rådgivning något 
märkvärt trots 
information om 
hälsovinsterna 
och en bättre 
hälsa. 

1 

Andersson, 
R &  
Funnell, M. 
2005.  
USA 

Litteraturstud
ie 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
om 
distriktssköterskorn
a tagit till sig det nya 
paradigmet 
empowerment hos 
äldre 
diabetespatienter. 
 

Ej angivet Ej angivet Ej angivet Resultatet visade 
sig att det nya 
paradigmet 
empowerment 
bara hade tagit 
de första stegen. 
Det tar cirka 40 
år att genomföra 
ett 
paradigmskifte. 
 
 

Ej 
bedöm
d 
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Corser W, 
Holmes- 
Rovner M, 
Lein C, 
Gossian V. 
2007 
USA 

Kvantitativ, 
experimentell 
för och efter 
design 
(Granskad 
som kvasi- 
experimentell 
studie) 
 

Syftet var att testa 
genomförbarheten 
bland patienter med 
typ 2 diabetes att 
öka den delad 
beslutsfattning och 
de egna målen med 
behandlingen. 

Frivillig basis, 
Utbildning om 
delad 
beslutsfattning i 
diabetes- 
behandlingen 
och egenvård.  
Enkät, 
dokumenterade 
diabetes mål & 
kliniska resultat 
som exempel 
HbA1c 
 
 
 

58 patienter med 
diabetes typ 2 och 
behandlas för 
sjukdomen och 
inte deltagit i någon 
utbildning de 
senaste 6mån ville 
delta. (urvalsmetod 
ej angett)  

(n=14) 
24.1% 

Utbildningen 
gjorde många 
patienter mer 
bekväma att 
diskutera och 
angav fler mål 
med diabetes, de 
tränade mera 
samt hade lägre 
plasmaglukosvär
den 

2 

DeCoster V 
& George L. 
2005 
USA. 

Kvantitativ, 
Kvasi-
exprementiell 
förtest design 

 Syftet med var att 
söka efter faktorer 
som påverkar 
empowerment. I 
syfte för att se vilka 
faktorer som 
påverkar 
empowerment hos 
äldre individer för 
att få patienterna att 
öka målen för 
självvårds beteende 
till en förbättrad 
glykemisk kontroll 

Deltagande i 
självhjälps- 
grupp. Ingen 
kontrollgrupp. 
Själveffektivitet 
mäts med test 
med ”Diabetes 
selfmanagement 
record” och 
kliniska resultat 
mäts som 
HbA1c, innan 
intervention och 
6 månader efter 
 
 
 

Klusterurval av 
patienter med typ 2 
diabetes inom 
primärvården (n= 
13 av 16) 60 år och 
äldre 

(n= 2) Deltagande i 
självhjälpsgrupp 
resulterade i en 
förbättrad 
glykemisk 
kontroll 

2 

Funell, M. 
2004. 
Michigan, 
USA 

Litteraturstud
ie 

Syftet var att ge 
information till 
distriktssköterskor 
hur de kan med 
hjälp av utbildning 
av diabetes typ 1 
och typ 2 och 
empowerment till 
diabetespatienter 
kunna få dem att 
undvika 
hypoglykemi. 

_ _ _ Så fort som 
möjligt, när 
diabetes 
upptäcks hos 
individen skall 
distriktsskötersk
an utbilda dem i 
sjukdomen så att 
de kan behandla 
sig själva och att 
de vet vad de 
skall göra om de 
blir sjuka.  
 
 
 
 

Ej 
bedöm
d 

Guthreau C 
& Castaneda 
A. 
2006 
Mexiko 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
experimentell 
design 
(Kvantitativt, 
granskad som 
kvasi- 
experimentell 
studie) 

Syfte med studien 
var att undersöka 
hur en internationell 
icke vinstgivande 
organisation med 
specialisering i 
hälsoundervisning 
utvecklade ett 
strukturerat patient 
utbildningsprogram 
till primärvården. 

Fullvuxna 
människor de 
flesta över 65år 
med diabetes typ 
2 fick utbildning 
om sjukdomen 
och lära sig fem 
steg till 
empowerment på 
12 tillfällen á två 
timmar inom en 
tremånaders -
period. De fick 
hemläxor 
gällande anhörig-
utbildning. De 
blev uppdelade i 
två lika grupper. 
Enkät frågor 
som ställdes före 
och efter kursen. 
Kliniska resultat 
som exempel 
HbA1c mättes. 
 
 
 

(n=116) kvantitativ 
(n=105) kvalitativ 
(Urvalsmetod ej 
angett) 

(n=0) 
(n=0) 

Resultatet visade 
att (n=77) 
ändrade sitt 
HbA1c gradvis 
under 
testperioden och 
(n=33) hade 
presterat bra 
både före och 
efter kursens 
slut. (n=22) 
förminskade sitt 
HbA1c. (n=6) 
hade lika HbA1c 
före och efter 
kursen. (n=5) 
hade höjt sitt 
HbA1c. 
I distriktet med 
empowerment 
baserad 
utbildning, levde 
de som 
genomgått 
kursen 
hälsosammare 
liv. 

2 +2 
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Hörnsten Å, 
Lundman B, 
Stenlund H, 
Sandström B 
2005a. 
Sverige 

Liten RCT Syftet var att 
bedöma om 
utbildningsintervent
ion, fokuserad på 
patientens 
personliga förståelse 
av sjukdomen är 
mer effektiv än vård 
given enligt 
nationella riktlinjer 
för diabetes vård 

EG= Deltog i 
grupp utbildning 
med fokus på 
förklaringsmodell
, coping, 
patientcentrerad, 
reflekterad grupp 
diskussion. KG 
fick fortsätta 
med 1-2 
besök/år hos 
diabetes 
distriktssköterska
n på 
vårdcentralen 
Mätmetod var 
enkäter om 
välbefinnande 
och kliniska 
resultat som 
exempel HbA1c 
1 år efter 
interventionen 
 
 
 
 
 
 

(n= 104) EG 
(n=44) 
KG (n=60) 
Randomiserat urval 

EG = 9 % 
(n=4) 
KG = 1.6% 
(n=1) 
Totalt= 
4.8% 

I EG sjönk 
hbA1c, HDL, 
och BMI. I KG 
steg HbA1c, 
kolesterol, HDL, 
triglycerider samt 
BMI  
 

1 

Hörnsten Å, 
Lundman B, 
Stenlund H, 
Sandström B 
2005b. 
Sverige. 

Kvalitativ 
Innehålls 
analys 

Syfte var att belysa  
patienters 
erfarenhet och 
reflektioner hos 
personer med typ 2 
diabetes om kliniska 
möten 

Genomförande 
EG= Deltog i 
grupp utbildning 
med fokus på 
förklaringsmodell
, coping, 
patientcentrerad, 
reflekterad grupp 
diskussion. KG 
fick fortsätta 
med 1-2 
besök/år hos 
diabetes 
distriktssköterska
n på 
vårdcentralen. 
Intervjuer om 
personernas 
personliga 
förståelse av 
diabetes 
 
 

(n= 104) EG 
(n=44) 
KG (n=60) 
Randomiserat urval 

Ej beskrivet Tillfredställda 
möten var där 
patienten känner 
självstyre, 
värdefullhet, 
välkomnad, 
säkerhet och 
förtroende. 
Otillfredsställda 
möten var där 
patienten känner 
att de inte tycker 
lika om mål, 
känner sig 
tvingad i 
underkastelse, 
värdelöshet, 
ignorerade och  
har bristande 
förtroende 

2 

Hörnsten Å, 
Lundman B, 
Stenlund H, 
Sandström B 
2008. 
Sverige 

Liten RCT 5 års uppföljande 
studie syftande på 
att värdera om 
diabetes fokuserad 
vård på patientens 
personliga förståelse 
av sjukdomen också 
var effektivt efter 
en långtid gällande 
den metabolisk 
kontroll hos 
patienter med typ 2 
diabetes  

EG= Deltog i 
grupp utbildning 
med fokus på 
förklaringsmodell
, coping, 
patientcentrerad, 
reflekterad grupp 
diskussion. KG 
fick fortsätta 
med 1-2 
besök/år hos 
diabetes 
distriktssköterska
n på 
vårdcentralen. 
Mätmetod var 
enkäter om 
välbefinnande 
och mätvården 
som ex. HbA1c 5 
år efter 
interventionen 
 
 

(n= 104) EG 
(n=44) 
KG (n=60) 
Randomiserat urval 

EG= 11 % 
(n=5) 
KG= 17 % 
(n=10) 
Totalt=14% 
 

I EG hölls 
HbA1c nivåerna 
likartat från start 
till efter 5 år i 
KG steg hbA1c. 
Ingen skillnad i 
total kolesterol, 
HDL, LDL, 
triglycerider, och 
BMI mellan EG 
och KG.  

1 
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Moser A, 
Van der 
Bruggen H, 
Widdershov
e G. 2006 
Nederländer
na 

Kvalitativ, 
grounded 
theory lik 
metod 

Syftet var att 
undersöka hur 
individer med typ 2 
diabetes uppskattar 
sitt självstyre som 
behandlas av 
distriktssjukskötersk
or i diabetes. 
 

Ostrukturerade 
djupintervjuer i 
hemmet.  

Distriktssjuksköter
skor skickade brev 
till personer med 
typ 2 diabetes och 
frågade om de ville 
delta i studien (n 
=15)ville delta. 
Ålder 55-69 år(n 
=8) och 70 år och 
äldre (n =7).  
Urvalsförfarande 
inte angett, 
troligtvis 
(teoretiskt) 

(n=0) Sju kategorier av 
empowerment 
identifierades. 
Identifikation, 
egenvård, beslut 
genom 
delaktighet 
mellan patient 
och 
distriktsskötersk
an, hur individen 
tog till sig 
distriktsskötersk
ans råd och 
återkommande 
möten samt hur 
intresserad 
distriktsskötersk
an var.   
 
 

1 

Moser A, 
Van der 
Bruggen H, 
Widdershov
en G, 
Spreeuwenb
erg C. 2008. 
Neder 
länderna 

 

 

Kvalitativ 
beskrivande 
och 
undersökande 
med en 
induktiv 
närmande 
som beskrivs 
i en 
Grounded 
theory. 

Syftet var att 
rapportera en 
empirisk grundad 
föreställning av 
egenvård i kontext 
av empowerment 
hos individer med 
typ 2 diabetes. 

 

Djup intervjuer i 
hemmet, 
ostrukturerade 
frågor. 

 

Personer med typ 2 
diabetes som 
deltog i Maastricht 
Sharedcare Unit 
V11 (n=15) mellan 
55 och 77 år. 
Teoretiskt urval 

(n=0) Egenvård var ett 
sätt för individer 
med diabetes typ 
2 att skapa 
empowerment. 
Tre processer 
identifierades i 
egenvården: 
Daglig, före 
byggande och 
oväntad 
egenvård 

 

1 

Philips A, 
Walker C, 
Rivard L, 
Talavera G, 
Reimann J, 
Salamon M   
Araujo R. 
2004.  
USA 
 

Kvantitativ 
RCT- studie. 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
om man med hjälp 
av empowerment - 
utbildning kunde 
sänka HbA1c, 
kolesterol, LDL och 
det diastoliska 
blodtrycket. 

Studien mättes 
med hjälp av 
blodprover år 
1998 och 
jämfördes sedan 
med prover år 
tagna 2000. 

(n=153) patienter 
ifrån sex kliniker 
Kalifornien. De 
delades jämlikt upp 
i två grupper av 
vardera en 
kontrollgrupp med 
(n=76) patienter i 
empowerment – 
gruppen 
Randomiserat urval 

0 Resultatet av 
kontrollgruppen 
med 
empowerment 
utbildningen var 
en sänkning av 
HbA1c ifrån 12 
till 8,3 %. 
Kolesterolvärdet 
minskade ifrån 
5,82 till 
4,86mmol/l. 
LDL kolesterolet 
minskade ifrån 
3,39-
2,79mmol/l. Det 
diastoliska 
trycket minskade 
ifrån 80-76 
mmHg. 
 
 
 
 
 
 

1 

Rizvi, A. 
2007. 
Kolombia 

Litteratur 
studie 

Information 
angående äldre 
individer med 
diabetes. 

Ej angivet Ej angivet Ej angivet För att nå 
framgång hos 
äldre vuxna med 
diabetes krävs en 
god vägledning 
av 
distriktsskötersk
an. 
 
 
 

Ej 
bedöm
d 
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Sedlak M, 
Raml A, 
Schmekal B, 
Grafinger P, 
Biesenbach 
G. 2005 
Österrike. 

Kvantitativ, 
experimentell 
(Granskad 
som kvasi- 
experimentell 
studie) 

Syftet var att 
undersöka om 
diabetes patienter 
80 år och äldre var 
lämpliga att delta i 
en strukturerad 
diabetes utbildnings 
program (DTP) och 
jämföra metabolisk 
kontroll samt 
patientens 
överlevnad hos 
patienter med DTP 
och självkontroller 
mot patienter utan 
DTP 

Exprementiell 
grupp (n=21) 
fick utbildning 
att självtesta b-
glukos och att 
själva kunna 
anpassa sina 
insulindoser. 
Kontrollgrupp(n
= 22)fick hjälp 
av en 
mobilsjuksköters
ka med 
självtestning av 
b-glukos. Enkät 
& kliniska 
resultat som 
exempelvis 
HbA1c 
 
 

Kvoturval av 
patienter med typ 2 
diabetes 80 år (n= 
43) och äldre som 
skall börja med 
insulinbehandling. 

(n=0) Patienter med 
DTP självtestade 
sig oftare samt 
livskvaliteten var 
högre 

2 

Shojania K, 
Ranji S, 
McDonald 
K, 
Grimshaw J, 
Sundaram V, 
RushakoffcR
, 
Owens D. 
2006. 
Kanada 

Systematisk 
litteraturstudi
e med 
metaanalys, 
sammanställni
ng av RCT- 
studier, kvasi- 
experimentell
a studier samt 
kontrollerade 
före och efter 
studier 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur det går att 
förbättra den 
glykemiska 
kontrollen för 
diabetes typ 2. 

En Meta analys 
där de studerar 
vad som 
förbättrade 
livskvaliteten för 
äldre individer 
med diabetes typ 
och glykemiska 
kontrollen  
(genom 
utbildning och 
empowerment). 

Sammanställt 50 
randomiserade 
undersökningar, tre 
kvasi -
randomiserade 
undersökningar 
och 13 
kontrollerade före 
och efter 
undersökningar. 

Ej relevant 
att 
undersöka. 

Resultatet visade 
på en sänkning 
av de äldres 
HbA1c genom 
två faktorer: 
Ett 
empowerment 
baserat 
förhållningsätt 
av 
distriktsskötersk
or samt 
samordning 
gällande 
exempelvis 
behandlingsrutin
er genom 
empowerment 
baserad 
grupputbildning 
i diabetes typ 2. 
Individerna fick 
feedback och 
hade kontinuitet 
i sina träffar. 
 
 
 

1 

Swenson S, 
Rose M, 
Vittinghoff 
E,  
Stewart A, 
Shillinger D. 
2008. 
USA 

Kvantitativ, 
RCT- studie 

Syftet med studien 
var att jämföra 
diabetespatienter 
med depressiva 
symtom och 
diabetespatienter 
utan depressiva 
symtom och om 
undervisningen och 
kommunikation gav 
självförtroende och 
empowerment.  

Epidemiologisk 
undersökning. 
De intervjuade 
(n=231) personer 
och 
kategoriserade 
dem i sju 
undergrupper. 
Delade sedan in 
dem i optimal 
kommunikation 
och 
underoptimal 
kommunikation. 
De använde 
många variabler 
för att utvärdera 
relationen mellan 
gruppen 
deprimerade med 
symtom och 
diabetiker utan 
depression.  
 
 
 
 
 

(n=231) 
engelsktalande 
personer 
Randomiserat urval 

5 % 34 % av 
deltagarna angav 
att de hade svåra 
depressiva 
symtom. Jämfört 
med diabetikerna 
utan depressiva 
symtom var de 
mer oberoende 
och hade ett 
större 
självförtroende 
och utövade 
empowerment. 
Men 
diabetikerna utan 
depressiva 
symtom var mer 
intresserade av 
att delta i 
utbildningen och 
medverka i 
studien. 

2 
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Wang, C & 
Chan S. 
2005 
Hawaii 

Kvantitativ, 
kvasi- 
experimentell 
design 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om den 
västerländska 
utbildningsmetoden 
Paradigmet 
empowerment gick 
att införa på 
Kinesiska 
Amerikaner och om 
utbildningen 
resulterade i högre 
livskvalitet och 
bättre världen 
utifrån WHO:s 
kriterier. 

De rekryterade 
fyrtio Kinesiska 
amerikaner ifrån 
samhället. De 
skulle få gå en 
västerländsk 
utbildnings -
program vid tio 
sammankomster. 
De skulle mäta 
blodtryck, 
HbA1c, 
kroppsvikt, 
kvaliteten på livet 
och överlevnad 
före och efter 
utbildningen. 
 
 

(n=40) 
(Urvals metod ej 
angett) 

(n=7) Alla trettiotre 
deltagarna var 
nöjda efter att de 
hade avslutat 
programmet. 
Majoriteten av 
deltagarna 
förstod 
innehållet i 
kursen och 
kunde identifiera 
sig och 
demonstrera 
olika diabetes 
färdigheter. 
43,6 % sänkte 
sitt blodtryck 
med fem enheter 
tre månader efter 
avslutat program 
och HbA1c 
sänktes ifrån 
7,11 till 6,12. 
 
 

1 

Watt, B. 
2007. 
Storbritannie
n 

Litteratur 
studie 
granskning 

Syftet var att 
undersöka hur 
distriktssköterskor 
handleder äldre 
individer med typ 2 
diabetes med ålder 
75 och äldre i 
empowerment 
(Syfte oklart skrivet) 

Artikelsökning ej 
redovisat 

Urval av litteratur 
om individer med 
typ 2 diabetes 75 
och äldre 

Ej beskrivet Individer som 
hade en 
uppfattning av 
kontroll, klar 
motivation, 
empowerment 
och abstrakt 
tänkande stil och 
positivt resultat i 
livet i allmänhet, 
var betydande 
faktorer när det 
gällde 
egenvården för 
äldre individer 
med diabetes. 
 
 

Ej 
bedöm
d 

Vég A, 
Sarkadi A, 
Rosenqvist 
U.  
2006a.              
Avhandling     
Sverige 

RCT 
Med kvalitativ 
och 
kvantitativ 
innehålls 
analys 

Syftet var att 
undersöka hur 
experiment baserad 
patient utbildning 
program inverkar 
på den metaboliska 
kontrollen samt 
förståelsen av 
egenvård och 
metabolisk kontroll 
kan bli påverkad av 
personliga faktorer 

Experimentgrup
pen fick delta i 
en studiecirkel 
och 
kontrollgruppen 
fick det ej.  
Enkät med 
ostrukturerade 
frågor       
efter studiecirkel 
1 år samt en del 
bakgrundsvariabl
er. 
 

(n= 259) 
Randomiserat urval 

Ej angett Positiv 
uppfattning av 
diabetes skötseln 
och att ha en 
extra sociala 
resurs behövs 
för att sköta 
sjukdomen 
framgångsrikt 

2+2 

Vég A, 
Rosenqvist 
U, Sarkadi 
A.  
2006b. 
Avhandling 
Sverige. 

RCT med 
Kvalitativ och 
kvantitativ 
analys med 
huvudsaklige
n kvalitativ 
innehålls 
analys. 

Syftet var att 
undersöka hur det 
var möjligt att 
fastsälla deltagarnas 
egenvårds profiler 
genom tre 
ostrukturerade 
frågor om 
självuppfattnings 
rollen i diabetes 
skötseln samt 
analysera hur 
egenvårds profil 
hade betydelse på 
HbA1c värdet 
 
 
 

Enkät med tre 
ostrukturerade 
frågor efter 2 års 
avslutad 
utbildning 

(n= 259) 
Randomiserat urval 

(n=68) En stark 
statistiskt 
samband fanns 
mellan hur 
deltagarna tyckte 
om deras roll i 
diabetes 
behandlingen 
och hur de 
uppnår lyckade 
metaboliska 
resultat 

2+2 
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  Veg A, 
Sarkadi A, 
Rosenqvist 
U.  
2006c. 
Avhandling 
Sverige.   

RCT med 
Kvalitativ och 
kvantitativ 
  analys med 
huvudsaklige
n  
  kvalitativ 
innehålls 
analys 

Syftet var att 
observera varför 
individers  attityder 
till skötseln av 
diabetes ändras över 
tid 

uppföljning  
efter 3 och 7 år 
efter  
studiecirkeln.  
Enkät 
med 3 st. 
ostrukturerade  
samt fler 
bakgrunds  
frågor 
 
 

(n=259) 
Randomiserat urval 

(n=66) Individers syn på 
deras roll i 
diabetes skötseln 
påverkar den 
glykemiska 
kontrollen 

2+2 

Veg A, 
Rosenqvist 
U,  
Sarkadi A. 
2006d. 
Avhandling 
Sverige. 

RCT med 
Kvantitativ 
analys 

Syftet var att 
förklara hur 
deltagarna från 
EG:s 
utbildningsprogram 
hade lyckades 
upprätthålla 
metabolisk kontroll 
över en längre tid 

Enkät. 
Deltagarnas syn 
på rollen i 
diabetes 
behandlingen 
samband  
med 
blodglukosnivåer
na 

(n=412) 
Randomiserat urval 

(n=114) Aktivt lärande 
hjälper deltagare 
i diabetes 
skötseln med 
kroniska 
sjukdomar att 
använda deras 
förmåga de hade 
lärt sig flera år 
tidigare i EG:s 
utbildningsprogr
am 
 
 
 
 

2 

Virani S, 
Strong D, 
Tennant M, 
Greve M, 
Young H, 
Shade S, 
Kanji M, 
Toth E. 
2006 
Kanada 

Kvantitativ, 
experimentell 
(Granskad 
som kvasi- 
experimentell 
studie) 

Ej beskrivet tydligt På frivillig basis 
erbjöds patienter 
med känd 
diabetes att 
besöka ett 
portabelt 
laboratorium vid 
tre tillfällen med 
utbildning och 
rådgivning i en 
kommun med 
ursprungsbefolkn
ing I Kanada. 
Enkät: Diabetes 
historisk enkät 
och diabetes 
kunskapstest 
enkät. 
 
 

Kvoturval, Vid 
första besöket 
(n=732). Ingen 
kontrollgrupp 
beskrevs 

Vid 2:a 
besöket 
bortfall med 
(n= 434). 
Vid 3:e 
besöket 
bortfall(n= 
669) 

Kunskapen 
ökade hos 
deltagarna vid 
andra besöket 

3 

 

 

Etik 
Alla artiklar som används i studien har fått tillstånd av en etiskkommitté (etiskgodkända).  

Artiklarna i studien redovisades oavsett författarnas åsikter. Vidare har samtliga artiklar som 

granskas i uppsatsen förvaras på ett säkert sätt vilket innebär att de inte har lämnas kvar på 

bibliotek, rum på Högskolan Dalarna eller arbetsplatser utan förvaras i författarnas hem 

(Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

Faktorer som påverkar empowerment 
Moser, Van der Bruggen och Widdershoven, (2006) intervjuade patienter med diabetes typ 2 för 

att undersöka deras perspektiv och erfarenhet av empowerment. Sju faktorer av empowerment 

identifierades. De faktorer som framkom var hur individen identifierade sig med empowerment 

begreppet, egenvård, självbestämmande, beslut genom delaktighet mellan patient och 

distriktssköterskan, hur individen tog till sig distriktssköterskans råd och återkommande möten 

samt hur intresserad distriktssköterskan var. De undersökte hur deltagarna i studien hanterade de 

sju faktorerna som påverkade deras väg till att träna upp sin empowerment. De individer som 

inte tog till sig av de identifierade empowerment faktorerna hade inte samma förmåga till att 

uppleva empowerment. De individer som tog till sig de empowerment baserade faktorerna 

upplevde empowerment som positivt och upplevde en högre livskvalitet. Distriktssköterskan 

skall tillvarata individens egna kunskaper om diabetes och utveckla kunskapen för att nå önskade 

vårdmål. Diabetessjuksköterska skall ge möjlighet och förmåga att tillåta individen med diabetes 

att forma sitt eget liv. Individen skall aktivt sträva till självstyre för att göra det som är rätt och är 

unikt för dem.  

Moser, Van deer Bruggen, Widdershoven och Spreeuwenberg (2008) undersökte vilken process 

som låg bakom att äldre individer med diabetes typ 2 utförde egenvården med sitt eget 

självbestämmande. Egenvård var ett sätt för individerna med diabetes typ 2 att själva skapa 

självstyre och vara en del i empowerment. Tre processer blev identifierade i deltagarnas egenvård: 

daglig egenvård, förebyggande egenvård samt oväntad egenvård. Daglig egenvård är exempelvis 

att administrera insulin. Förebyggande egenvård består till exempel av att förebygga hypoglykemi 

och sår på fötterna. Förebyggande egenvård analyserades i fyra steg bestående av erfarenhet, 

lärande, vara försiktig och införande av egenvården i det dagliga livet. Oväntad egenvård beskrevs 

exempelvis genom avvikande plasmaglukos värden. Studien visade på att diabetessjuksköterskan 

var viktig för egenvården genom att undervisa individen, guida och ge råd om egenvård. 

Dessutom var det viktigt att hela familjen involverades i egenvården vilket kunde ge ökat stöd till 

att utföra egenvården. 
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Primärvården i Sverige använder sig av en patientutbildning för personer med diabetes typ 2. 

Användandet av ett empowerment baserat förhållningssätt där sjuksköterskan är handledare med 

kunskap om sjukdomen och där personen med diabetes typ 2 skall vara expert på sin egen 

situation var att rekommendera för att de skulle uppleva tillit för sina egna kunskaper. Med goda 

kunskaper om sin sjukdom och med stöd av sjuksköterskan kan personen med diabetes typ 2 ta 

herravälde över sin sjukdom och själv ta kontrollen över sitt liv (Adolfsson, Walker-Engström, 

Smide & Wikblad, 2007).  

 

I en amerikansk studie av Corser, Holmers-Rovner, Lein och Gossain (2007) deltog individerna i 

en utbildning som byggde på att beslut skulle tas genom delaktighet mellan individ och 

distriktssköterska i diabetesbehandlingen. Faktorer som påverkade individerna var att de 

tillsammans med distriktssköterskorna fick diskutera sina mål beträffande deras kroniska tillstånd 

och relaterade det till olika komplikationer. Studien visade att individerna var mycket fokuserade 

på diagnoserna de fick och distriktssköterskans rekommendationer beträffande skötseln av 

sjukdomarna. Individerna var inte intresserade av samarbetet mellan individ och 

distriktssköterska.  

Vég, Sarkadi och Rosenqvist (2006b) hade i sin avhandling låtit individer delta i en studiecirkel 

(experimentgrupp) Studiecirkeln hade som syfte att lära individerna med diabetes typ 2 hur 

empowerment hanterades. Studiecirkeln utmynnade i tre olika synsätt på individens roll i 

behandlingen. De tre synsätten var ett aktivt och självbestämmande synsätt, ett följsamt synsätt 

samt ett passivt synsätt på sin roll i behandling. Ett aktivt och en självbestämmande syn gav de 

bästa HbA1c värdena och ett passivt synsätt de sämsta. Äldre personer höll sig ofta inom 

grupperna aktivt och självbestämmande samt följsamt och de hade ett lägre HbA1c och BMI än 

de passiva. Nästan hälften av individerna i studien ändrade sin syn på sin roll i behandlingen 

under de år som studien pågick. Studien fann att vikt och ålder var förklarande faktorer till 

förändringar på deltagarnas syn på skötseln av sin diabetes. Äldre hade en tendens att förlora sin 

positiva syn på sin roll i skötseln av sin diabetes. Högre åldrar var relaterat till kognitiv och 

emotionell nedsättning, vilket motverkade glukos regleringen (Veg, et al. 2006c). En positiv 

påverkan på blodglukos värdena sågs vid en liten nivå av ängslan hos deltagarna i studien, men 

ökade ängslan till en medelmåttig nivå så steg HbA1c nivåerna(Veg, et al. 2006d). Faktorer som 

påverkar en långsiktig glykemisk kontroll var en positiv syn på diabetesomvårdnaden(Veg, et al. 

2006a). 
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I en studie gjord i Kanada undersöktes vilka faktorer som förbättrade den glykemiska kontrollen 

hos äldre individer med diabetes typ 2. Faktorer som kom fram genom studien var att 

distriktssköterskan skall ha ett empowerment baserat förhållningssätt och samordna 

behandlingsrutiner genom kontinuerliga empowerment baserade utbildningar där individerna fick 

feedback. Resultatet av det empowerment baserade förhållningssättet sänkte de äldre sitt HbA1c 

(Shojania, Ranji, McDonald, Grimshaw, Sundaram, Rushakoff & Owens, 2006).  

Abbott (2005) undersökte äldre individer från 65 till 90 år angående deras erfarenhet av diabetes 

vården och faktorer som de äldre individerna föredrog gällande empowerment och självtestning 

av plasmaglukos. Individerna som deltog i studien hade en aktiv egenvårdsroll och kontrollerade 

noga plasmaglukos. Deltagarna hade kunskaper men inte alltid någon mer djupgående förståelse 

och men ville få mer information om diabetes. I de flesta fall hade egenvården blivit utförd efter 

instruktioner ifrån distriktssköterskorna och inte i delaktighet. En minoritet av personerna var 

positiva till empowerment då de inte hade fått kontroll över sitt liv. Det professionella stödet av 

distriktssköterskornas ville individerna få oftare men på ett enklare språk. Studien visade även att 

de äldre individerna inte alltid ville ta del av beslutsfattningen om sin egenvård och att det borde 

accepteras av distriktssköterskorna samt att det inte är detsamma som icke empowerment hos 

den äldre.  

Swenson, Rose, Vittinghoff, Stewart och Shillinger (2008) har i sin studie undersökt individer 

med diabetes typ 2 och depressiva symtom samt individer med diabetes typ 2 utan depressiva 

symtom. Syftet var att undersöka om undervisning och kommunikation påverkade 

självförtroendet och empowerment hos de bägge patientgrupperna. Studien visade att individerna 

med diabetes typ 2 och depressiva symtom hade sämre kommunikation med distriktssköterskan 

på vårdcentralen. Individerna utan depressiva symtom var mer oberoende och hade ett större 

självförtroende och utövade empowerment. Samtidigt hade distriktssköterskan svårt att ta reda på 

problem, intressen och förväntningar hos individerna med svåra depressiva symtom. Individerna 

med diabetes typ 2 med depressiva symtom var mer intresserade av att delta i utbildningen och 

medverka i studien. 

Hörnsten, Lundman, Kihl- Selstam och Sandström (2005b) undersökte hur nöjda individerna 

med diabetes typ 2 var med vården de fick för sin sjukdom. Individer som var nöjda fick känslan 

av att vara välkomna vid det första mötet med vården, kände sig säkra och hade förtroende för 

distriktssköterskorna. De individer som inte var delaktiga i målen för sin egenvård var missnöjda 

med vården och kände sig värdelösa samt ignorerade och hade en känsla av osäkerhet och 

bristande förtroende för distriktssköterskan.  
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Distriktssköterskans påverkan på empowerment genom utbildning 
Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008a) undersökte patienternas erfarenheter och 

skillnader mellan att delta i en individuell rådgivning (vanlig diabetesvård) och ett empowerment 

baserat utbildningsprogram. Individuell rådgivning kallades för lodrättförhållande och 

empowerment utbildning för vågrättförhållande gentemot vårdgivaren. Det visade sig att 

individuell rådgivning, där sköterskan ger råd om kost, motion och viktnedgång inte ger patienten 

någon djupare förståelse av sjukdomen och hur den hanteras i det dagliga livet. Vidare blir 

patienten mer beroende av expertens kunnande. Patienterna upplevde ofta att de inte fick tid till 

att ställa alla sina frågor och att det var distriktssköterskorna som ansvarade för deras sjukdom. 

Patienterna som fick individuell rådgivning skuldbelade sig oftare än de andra patienterna som 

deltog i empowerment utbildning. I empowerment programmet kände sig patienten att han 

kunde tala med sin handledare och de fick möjlighet att lära sig att förstå vad diabetessjukdomen 

handlade om och upplevde att de hade en egenkontroll över sjukdomen. Alla var jämbördiga, 

distriktssköterskor och patienter möttes på samma plan. De delade med sig till andra om sin 

sjukdom och sina erfarenheter vilket ökade förståelsen av sjukdomen och hur de kunde hantera 

den i det dagliga livet samt att de hann diskutera och reflektera. Det i sin tur ökade 

självkontrollen hos patienterna och eftersom insikten ökade, gav det dem en möjlighet att 

påverka förloppet. Tiden för empowerment gruppen (12.5 timmar/år) var mycket mer än 

individuell rådgivning (1.5 timme/år).  

Alla som fick utbildning i egenvård och i diabetes sjukdomen samt utbildning i samarbetet mellan 

patient och distriktssköterska inom diabetessjukvården ökade sina mål signifikant och förståelsen 

om diabetes och möjliga behandlingar ökade. Deltagarna i studien var uppdelade i 

experimentellgruppen (deltog i patientutbildning) och kontrollgruppen (inte deltog i 

patientutbildningen). De skillnader som fanns var att i experimentgruppen så tränade de mer, de 

hade angett fler mål med diabetesbehandlingen och hade lägre plasmaglukos värden än 

kontrollgruppen efter avslutad utbildning. Kontrollgruppen däremot hade använt sig mer av rätt 

kost med mindre fett och minskade i vikt mer än experimentgruppen (Corser, Holmers-Rovner, 

Lein & Gossian, 2007) 
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I en studie undersöktes om äldre individer med diabetes typ 2 kunde få en förbättrad glykemisk 

kontroll genom att de deltog i en empowerment grupputbildning. Empowerment beteendet 

ökade med 20 % genom att testa plasmaglukos, motionera regelbundet och äta hälsosam mat. 

HbA1c minskade från 8,7 % till 8,0 % och deltagarna minskade i vikt. Studien kom fram till att 

empowerment grupputbildning påverkade empowerment positivt och gjorde de deltagande 

personerna motiverade till förändring av sin glykemiska kontroll (DeCoster & George, 2005).  

På Hawaii gjordes en studie på kinesiska amerikaner där de ville integrera den kinesiska kulturen 

med en västerländsk utbildning i diabetesvård i empowerment anda. De hade tio möten där de 

utbildades om diabetes och hur de kunde vårda sig själva. Vid utbildningens början och tre 

månader efter avslutad utbildning togs blodprov(HbA1C), vikt och blodtryck. De som önskade 

fick göra tester under utbildningens gång. Resultatet på studien visade på en högre upplevd 

livskvalitet hos individerna som deltog och de sänkte sitt systoliska blodtryck med fem enheter 

och sitt HbA1c ifrån 7,11 – 6,12. Studien visade även på att de kinesiska amerikanerna tog till sig 

utbildningen bra och förstod vikten av att sköta om sig själva och att ansvara för sin egen hälsa 

(Wang & Chan, 2005). 

I en studie gjord i Kalifornien kom de fram till att genom att utbilda personer med diabetes i 

empowerment så minskade deras HbA1c, kolesterol, LDL och deras diastoliska tryck betydligt 

under ett par år efter utbildningen (Philips, Walker, Rivard, Talavera, Reimann, Salmon & Araujo, 

2004).  

Empowerment grupputbildning som fokuserar mer på individens personliga förståelse av 

sjukdomen än på det medicinska kunnandet, gav en förbättrad metabolisk kontroll av HbA1c, 

BMI, HDL, LDL och triglycerider ett år efter utbildningen (Hörnsten, Stenlund, Lundman & 

Sandström, 2005a). Efter 5 år ses inte längre effekt på BMI, HDL, LDL samt triglycerider men 

en avgörande effekt på HbA1c kan fortfarande följas (Hörnsten, Stenlund, Lundman & 

Sandström, 2008). 

Ett empowerment utbildningsprogram i form av studiecirklar hade en positiv påverkan på 

plasmaglukos styrningen två år efter att individerna hade deltagit (Vég, et al., 2006b). Med en 

aktiv och självbestämmande syn på sin roll i behandlingen och deltagande i studiecirkeln 

påverkades den glykemiska kontrollen upp till sju år efter deltagandet (Vég, et al., 2006d).  
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I Mexico utbildades distriktssköterskor i empowerment baserad omvårdnadsarbete enligt WHO:s 

riktlinjer. Mortaliteten i Mexico var väldigt hög hos individer med diabetes, statistiken visade på 

att var tionde sekund dog en individ med diabetes i Mexico. De utbildade distriktssköterskorna 

deltog i en studie där de utbildade äldre diabetespatienter i empowerment. Utbildningen sträckte 

sig över tre månader och tolv tillfällen à två timmar. Deltagarna fick fritt prova sitt HbA1c under 

de tolv tillfällena. Utbildningen resulterade i att de flesta sänkte sitt HbA1c gradvis under 

utbildningens gång, det var endast fem stycken som ökade i sitt HbA1c. Livskvaliteten ökade och 

fler gick ned i vikt och de levde hälsosammare efter slutförd utbildning. De fick även hemläxa i 

att sprida sina kunskaper i diabetes typ 2 till familj och vänner (Guthreau & Castaneda, 2006). 

 

I en studie från Österrike undersöktes äldre individer från 80 år och uppåt med diabetes typ 2 

som skulle börja med insulinbehandling. Personerna i experimentellgruppen fick delta i en fem 

dagars diabetes utbildningsprogram och en kontrollgrupp fick enbart hjälp med plasmaglukos 

mätning av en mobil distriktssköterska. Distriktssköterskan gjorde kontroller före utbildningen 

och 3 månader efter samt 2 år efter utbildningen för att se hur Hb1Ac, hjärt- och kärlsjukdomar, 

hypertoni, triglycerider, läkemedelsbehandlingen av andra läkemedel, frekvens av plasmaglukos 

mätningar, överlevnaden samt hur livskvalitén påverkades. Det visade sig inte vara några 

skillnader mellan kontrollgrupp och experimentgrupp förutom att antalet plasmaglukos 

mätningar och livskvalitén var bättre i experimentgruppen. Studien konstaterade att det var viktigt 

med en åldersanpassad diabetes utbildning för de äldre med diabetes typ 2 eftersom den 

kognitiva kapaciteten var nedsatt i den åldersgruppen. Utbildningen var bra på grund av att det 

var mycket mindre kostsamt än att använda sig av en mobildistriktssköterska. När det gällde den 

glykemiska kontrollen var den lika bra i kontrollgruppen som experimentgruppen (Sedlak, Raml, 

Schmekal, Grafinger & Biesenbach, 2005). 

I en studie av Ahlin och Almqvist (2007) intervjuades äldre kvinnor med diabetes typ 2 angående 

deras livsstilsändringar genom den individuella rådgivningen på vårdcentralen. 

Distriktssköterskorna informerade individerna individuellt om sjukdomen och hälsovinsterna 

med att äta rätt och motionera. Det visade sig att livsstilen hos de äldre kvinnorna med diabetes 

typ 2 inte ändrade sin livsstil efter information av distriktssköterskorna på vårdcentralen.  

I en studie gjord på alla vårdcentraler i Sverige visade det sig att det endast var 22 % av alla 

vårdcentraler som använde sig av empowerment baserad grupputbildning för patienter med 

diabetes typ 2. Cirka 91-98 % av vårdcentralerna satte upp individuella mål åt patienten och 

endast 23-36 % av vårdcentralerna involverade patienten själv i att sätta upp sina mål (Adolfsson, 

Smide, Rosenblad & Wikblad, 2008b).   
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Empowerment baserat arbetssätt 
I en svensk studie gjordes en undersökning inriktad på distriktssköterskans upplevelse av att 

införa empowerment baserad utbildning på sju olika vårdcentraler. Resultatet visade att 

distriktssköterskan upplevde att det var svårt att praktisera empowerment utbildningen på den 

äldre generationen. Distriktssköterskorna hade svårt att förklara vad empowerment innebar för 

de äldre personerna. Empowerment som arbetssätt var svårt att införa på vårdcentralerna. 

Arbetsgivarens stöd försvann efter att det empowerment baserade arbetssättet hade 

introducerats. Distriktssköterskorna upplevde sig ha stora problem med att arbeta på ett 

empowerment baserat arbetssätt då de inte hade resurser i form av tid. Det gick fortare och var 

enklare att tala om för individen med diabetes typ 2 vad de skulle göra, istället för att lyssna på 

dem och låta individen komma med sina egna lösningar. Mycket tid gick åt till att diskutera 

individens prover, blodtryck samt receptförskrivning istället för att diskutera individens problem. 

Distriktssköterskorna upplevde en rollkonflikt när de skulle lämna över kontrollen av sjukdomen 

till individen och enbart vara en handledare för dem och ge dem stöd. För att införa det 

empowerment baserade arbetssättet ville distriktssköterskorna själva få utbildning i 

empowerment baserat arbetssätt och få stöd och handledning vid genomförandet av detta nya 

förhållningssätt (Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström & Wikblad., 2004).  
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DISKUSSION 
 

Sammanfattat huvudresultat 
Faktorer som påverkade empowerment hos de äldre enligt våra artiklar var delaktighet mellan 

individ och distriktssköterska vid mål och beslut, återkommande grupputbildning om kunskap i 

empowerment och i diabetes typ 2 (Abbot, 2005; Adolfsson, et al., 2007; Corser, et al., 2007; 

Moser, et al., 2006; Moser, et al., 2008; Shojania, et al., 2006; Veg, et al., 2006a, b) samt 

bemötandet av distriktssköterskan (Abbot, 2005; Adolfsson, et al., 2007; Corser, et al., 2007; 

Hörnsten, et al., 2005c; Moser, et al., 2006; Moser, et al., 2008; Shojania, et al., 2006; Veg, et al., 

2006a, b). 

 

Distriktssköterskan påverkade individernas empowerment genom att de gav empowerment 

baserad grupputbildning. Genom att individerna deltog i empowerment baserade utbildningar 

ökade individernas livskvalitet (Guthreau & Castaneda, 2006; Sedlak, et al., 2005; Wang & Chan, 

2005) och förbättrade deras glykemiska kontroll (Corser, et al., 2007; DeCoster & George, 2005; 

Guthreau & Castaneda, 2006; Hörnsten, et al., 2005a; Hörnsten et al., 2008b; Philips, et al., 2004; 

Shojania, et al., 2006; Wang & Chan, 2005; Vég, et al., 2006b, d).  

Distriktssköterskorna upplevde att det tog tid vid införande av det empowerment baserade 

arbetssättet samt att de upplevde en roll konflikt då de lämnade över beslutanderätten till 

individen. För att distriktssköterskan skulle kunna använda sig av ett empowerment baserat 

arbetssätt på bästa sätt ville de få stöd av arbetsledningen samt att de själva fick utbildning och 

sedan handledning för att lära sig av varandras erfarenheter (Adolfsson, et al., 2004). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var belysa vilka faktorer som påverkar 

empowerment hos äldre individer med diabetes typ 2 samt att belysa hur distriktssköterskan kan 

påverka empowerment hos äldre individer. Vidare var syftet att belysa distriktssköterskans 

upplevelse av empowerment baserat arbetssätt i sitt arbete med äldre individer med diabetes typ 

2. För att kunna svara på vårt syfte tog författarna fram olika frågeställningar som utgick ifrån 

syftet. Frågeställningarna formulerade författarna om till huvudrubriker i vårt resultat. 

De faktorer som i huvudsak påverkar empowerment ifrån vårt resultat är distriktssköterskans 

förhållningssätt, empowerment baserade grupputbildningar, att individen är delaktig i mål och 

behandling, att individen har kunskap om sin sjukdom och empowerment. 

 

Distriktssköterskans förhållningsätt 
Distriktssköterskans förhållningssätt gentemot äldre individer med diabetes typ 2 grundar sig i 

nationella riktlinjer, alla landsting skall ha vårdprogram eller lokala riktlinjer för diabetesvård 

(Wikblad, 2008). Distriktssköterskan skall stödja och förmå individen att själv ta kontroll över sin 

diabetes (Adolfsson, et al., 2007; Hedegaard, 2005: Moser, et al., 2006; Moser et al., 2008; 

Wikblad, 2008) Distriktssköterskan skall genom det goda mötet skapa en god vårdrelation genom 

att bemöta individen jämbördigt fritt från maktutövning och lyssna in, visa öppenhet samt skapa 

trygghet för individen för att leda individen till empowerment (Abbot, 2005; Adolfsson, et al., 

2007, Adolfsson, et al., 2008a; Hörnsten, et al., 2005c; Moser et al., 2006; Shojania, et al., 2006). 

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 stödjer distriktssköterskans förhållningssätt genom 

humanistisk värdegrund. Distriktssköterskan skall inge trygghet, respektera 

självbestämmande/integritet och främja en god kontakt.  

Författarna till denna studie tog till sig av den humanistiska människosynen under utbildningen 

till sjuksköterska. I författarnas nuvarande arbete har den humanistiska människosynen i 

förhållningssätt praktiseras gentemot individen och dess omgivning/anhöriga. Att se individen 

som en helhet och en unik individ har genomsyrat författarnas arbete. Genom resultatet i 

författarnas studie har förhållningssättet gentemot individen bekräftats samt genom teori och 

lagar. I författarnas nuvarande arbete har brister observerats i förhållningsätt gentemot 

individerna. I Adolfsson, et al. (2004) tog det mycket tid för att införa ett empowerment baserat 

förhållningssätt. Författarna till studien förespråkar vidareutbildning och handledning till 

distriktssköterskorna, så att de kan utgå ifrån ett liknande förhållningsätt. För att införa det 

empowerment förhållningsätt för distriktssköterskorna behövs stöd från landstingspolitikerna. 
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Delaktighet 
Delaktighet är en överenskommelse i egenvården mellan individ och distriktssköterska, desto mer 

involverad individen är i besluten desto mer ansvar tar de. Människan får kraft genom att forma 

sitt eget liv. Vårdandets innersta kärna är att stödja människan att bli hel och grunden i 

vårdprocessen utgörs av individens delaktighet (Corser, et al., 2007; Hedegaard, 2005; Thuman, et 

al., 2006; Wikblad, 2008). Delaktighet mellan äldre individer och distriktssköterskan är inte så lätt 

i praktiken som i det skrivna ordet. Författarnas upplevelse av äldres delaktighet i beslut är att de 

följer distriktssköterskornas instruktioner och inte kommer med egna förslag. Men enligt Abbot 

(2005) kan empowerment hos äldre vara att de upplever en högre livskvalitet genom att göra vad 

de kan själva, fast att det är distriktssköterskan som tagit fram mål. Författarnas erfarenhet 

stämmer mer överens med Abbot (2005) när det gäller delaktighet hos äldre. Författarna upplever 

att empowerment för äldre individer är att de får information om sjukdomen och får förslag till 

egenvård än att de själva är med och beslutar. Genom att få stöd och information av 

distriktssköterskan upplever de sig delaktiga och upplever en högre livskvalitet. Författarna 

förespråkar en större delaktighet mellan distriktssköterska och individ. Efter denna studie 

kommer författarna att kämpa för en större delaktighet från individens sida och genom att ge 

olika förslag på egenvård och behandling, ge dem en möjlighet att besluta själva. Författarna 

önskar dock att bedriva empowerment baserad grupputbildning.  

 

Kunskap 
Målet med empowerment är att ge kunskap till individen så att hon kan ta kontroll och fatta egna 

beslut som påverkar hälsan i gynnsam riktning (Adolfsson, et al., 2007; Hedegaard, 2005; Moser, 

et al., 2006). Omvårdnad vid diabetes innebär att ge kunskap och utbildning till individen så att de 

får möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. Människan skall få möjlighet till kunskap för 

att utvecklas och växa och genom det orka kämpa och det leder till livskvalité (Wikblad, 2008). 

Kunskap och utbildning hjälper människan att utföra egenvård samt att de förstår innebörden av 

sina val och handlingar. Individer med goda grundkunskaper i sin sjukdom är enligt författarnas 

erfarenhet mer självständiga och mindre beroende av distriktssköterskan. Lag om 

yrkesverksamhet på sjukvårdens område SFS 1998:531 säger att distriktssköterskan har ett 

informationsansvar gentemot individen så att det finns möjlighet till behandlingsalternativ. 

Författarna anser att distriktssköterskorna skall ha den formella kunskapen och vara expert på 

diabetes typ 2 för att ge den äldre individen lätt förstålig kunskap på deras nivå.  
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Enligt Abbott (2005) så vill äldre individer få kunskap på deras nivå. Individen skall i sin tur vara 

expert på sin livssituation. Författarna har upptäckt genom sitt arbete att distriktssköterskorna 

saknar den formella kompetensen för att ge kunskap med förutsättning på egenvård. Det positiva 

är att flertalet distriktsskötskorna inom diabetesvård redan har ett empowerment baserat 

kunskapsförhållande gentemot individen genom sin människosyn utan att veta om det. 

 

Empowerment baserad grupputbildning 
Empowerment baserade grupputbildningar ger en ökad förståelse av sjukdomen diabetes typ 2 

och ökade egenvården. Distriktssköterskorna och individerna med diabetes typ 2 är jämbördiga. 

Genom utbildningen ökar individens förståelse till att skapa egna mål i egenvården (Adolfsson, et 

al., 2008a; Corser, et al., 2007). Distriktssköterskan påverkar individernas empowerment genom 

att ge empowerment baserad grupputbildning. Genom att delta i empowerment baserade 

utbildningar ökar den upplevda livskvalitén (Guthreau & Castaneda, 2006; Sedlak, et al., 2005; 

Wang & Chan, 2005). Empowerment baserade grupputbildningar förbättrar den glykemiska 

kontrollen (Corser, et al., 2007; DeCoster & George, 2005; Hörnsten, 2005a, 2008b; Wang & 

Chan, 2005; Veg, et al., 2006b, d). Genom grupputbildning i diabetes typ 2 ökar empowerment 

hos de äldre individerna (Adolfsson, et al., 2008a; DeCoster & George, 2005; Guthreau & 

Castaneda, 2006; Sedlak, et al., 2005; Wang & Chan, 2005). 

Empowerment grupputbildningar var något helt nytt begrepp för författarna. Författarna har inga 

tidigare kunskaper i detta tillvägagångssätt. Författarna ställer sig mycket positiva till denna typ av 

utbildning och ser fram emot att få praktisera detta i det kommande arbetet. Resultatet av 

artiklarna visar på att denna typ av utbildning har goda resultat beträffande både 

kunskapsmässigt, egenvårdsmässigt och den glykemiska kontrollen enlig de nationella riktlinjerna. 

Författarna tycker att det är mycket anmärkningsvärt av de positiva resultaten från studien i 

empowerment baserade utbildningen att det inte införts i större utsträckning i Sverige. Adolfsson, 

et al. (2004) tar i sin studie upp resursbrister i form av tid och att de inte fick stöd ifrån 

arbetsledningen, vilket kan vara en bidragande orsak till att arbetssättet inte införs i större 

utsträckning. I Adolfssons, et al. (2008b) studie från alla vårdcentraler i Sverige svarade enbart 22 

% att de utförde empowerment baserade grupputbildningar. Det positiva från studien är att cirka 

91-98 % satte upp individuella mål åt individerna. Författarna kan inte finna några nackdelar med 

empowerment baserade grupputbildningar utom vid demens eller individer som har haft en 

stroke. 
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Etiska aspekter 
Distriktssköterskan har ett öppet förhållningssätt i mötet med individen där hon stödjer och 

främjar självständigheten fritt från maktutövning genom att lyssna och att inge trygghet leder 

detta till empowerment. Detta förhållningssätt av distriktssköterskan är konsekvensetiskt. 

Författarna har en inre plikt att göra det som är rätt, att behandla alla utifrån en helhet och som 

en unik individ, kallas pliktetik. Om avsikten och motivet med handlingen är god blir det till en 

rätt handling och kallas då för sinnelagsetik. Etik bidrar till att ta till sig ett teoretiskt språk för att 

utrycka vad författarna står för, så att författarna kan bli tydlig i sin argumentation. Författarnas 

etiska reflektioner av resultatet är att den humanistiska människosynen genomsyrar 

distriktssköterskans arbete och förhållningssätt gentemot individen med diabetes typ 2.  

 

Metoddiskussion  
Begränsningen med denna studie är att sökningen efter relevanta artiklar inom ämnets område 

var få. Det är lite forskat inom området empowerment hos äldre med diabetes typ 2. 

Litteratursökningen har varit så långt det är möjligt heltäckande eftersom författarna sökt i de 

flesta databaser som håller sig inom området vård och hälsa. Vidare har manuell sökning bedrivits 

genom att gå igenom artiklars referenser och på det sättet införskaffat flertal studier. Sökning 

efter opublicerade studier har gjorts via internet och på så vis lokaliserat pågående 

forskningsprojekt. Resultaten i studierna författarna sökt ger bra svar på våra frågeställningar. 

Studier äldre än fem år från och med att de har blivit publicerade har inte medtagits i denna 

uppsats. Äldre studier skall inte användas i systematiska litteraturstudier studier enlig Forsberg & 

Wengström (2008). 

I de artiklar som fanns om gruppen äldre var ofta sammanblandat med en yngre population, vilka 

innebar att studierna hamnande utanför den åldersgrupp författarna undersökte. Det är oklart om 

det har påverkat vårt resultat gentemot om det funnits tillräckligt med artiklar enbart inom 

åldersgruppen äldre.   

Mätinstrumenten för granskning och kvalitetsbedömning är väl etablerade formulär enligt 

kvantitativa studier. De två instrumenten som har används för konstruktion av formulär för 

granskning och kvalitets bedömning av kvalitativa artiklar samt kvalitets bedömningsinstrument 

för systematiska litteraturstudier är även godkända sedan tidigare (Forsberg & Wengström, 2008; 

William, 2006). Ett problem för granskning utav kvantitativa studier var att de var uppdelade i 

randomiserade och kvasi- experimentella studier.  
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I kvantitativa studier där det inte angavs tydligt vilken typ av metod de använt har författarna som 

författare beskrivet som experimentell eller icke experimentell. Vidare anges att de är granskade 

som kvasi- experimentella studier. Det förelåg inga problem gällande granskning av studier med 

randomiserade kontrollerad design där angavs det tydligt vilken metod som hade använts. 

Författarna har valt att låta deras handledare gå igenom instrumentet för kvalitativa och 

systematiska litteratur studier innan författarna påbörjade granskningen eftersom frågorna är 

plockade av författarna från två olika gransknings- och kvalitetsbedömningsinstrument till ett. 

Frågorna som används är inte omformulerade eller konstruerade utav författarna, utan endast tre 

frågor är modifierade för att passa fasta svarsalternativ som ”ja”, ”nej” och ”vet inte” frågor. 

Kvalitetsbedömning av de kvalitativa studierna där upp till 2 fel kan erhållas, vilket kan anses 

mildare jämfört med den kvantitativa bedömningen författarna har använt sig av.  

Författarna anser dock att det är rimligt med tanke på att kvalitativa studier ofta har mycket mer 

omfattande material och har svårare att begränsa sig till de max antal ord studier får innehålla till 

skillnad mot kvantitativa som inte brukar ha lika svårt att begränsa sig textmässigt.  Därför har 

ofta kvalitativa studier till synes mer brister än kvantitativa vid kvalitetsbedömning.   

Hot mot den interna validiteten är att det alltid föreligger en risk att författarna i denna studie 

granskat och kvalitets bedömt olika så kallat undersökarfel, författarna har motverkat detta 

genom att gå igenom varandras granskningar och kvalitetsbedömningar. Ett annat hot mot intern 

validitet är vår översättning av artiklar från engelska till svenska. Ett engelskt ord har så många 

fler innebörder än ett svenskt ord, vilket kan inneburit att författarna valt ett annat ord än det 

ordet författaren syftar till vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Studier med gradering 3 vid kvalitetsbedömning och de studier som inte kunde kvalitets bedömas 

uteslöts ur denna studie, om dessa artiklar hade medtagits så hade det påverkat studies 

trovärdighet. 

 

Förslag till vidare forskning 
Området äldre med diabetes typ 2 är ett eftersatt område som behövs forskas mer om i betydligt 

större utsträckning. Det behöver klarläggas i vilken omfattning personal som vårdar äldre 

individer på särskilda boende behöver utbildningar om diabetes typ 2 och hur det påverkar den 

äldre människan. Vidare behövs det klarläggas vilken kunskap distriktssköterskor har om diabetes 

typ 2, empowerment och äldre individer. 
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Forskning om empowerment, diabetes typ 2 och den äldre människan behöver ökas betydligt 

mer. Speciellt bör forskning ökas från åldern 75 och äldre, samt vad empowerment innebär för 

den äldre människan. Slutligen behöver det klarläggas hur det empowerment baserade arbetssättet 

bland distriktssköterskor används i mötet med äldre individer som har diabetes typ 2. Författarna 

rekommenderar att det skall göras empiriska studier i detta ämne. 

 

Klinisk nytta och tillämpning 
Distriktssköterskans arbetsområde är brett, de möter framförallt många individer från gruppen 

äldre. Gruppen äldre kan ha många medicinska diagnoser och diabetes typ 2 är en av dem. Det är 

viktigt att dessa individer får ett så bra liv som möjligt. Att vara självständig i sin egenvård leder 

till att upprätthålla livskvalitet för den äldre människan.  

Gruppen äldre är ofta aktiva och även om de ofta lider av diverse diagnoser är de förhållande vis 

friska. Det är viktigt att denna grupp kan fortsätta leva så självständigt och känna så mycket 

empowerment som möjligt är en faktor som Hedegaard (2005) påtalar. Eftersom vi har en 

växande population av äldre människor med stora omvårdnadsbehov kommer inte sjukvårdens 

resurser att räcka till. När vi ger patienten så mycket kunskap om sin sjukdom samt gör dem så 

självständiga i sin egenvård som möjligt vilket i sin tur ökar empowerment så leder det till att 

minska sjukvårdens resurser. Det går inte att hålla med Hedegaard (2005) på den punkten att 

empowerment är ett redskap bara för att nå så effektiva resultat som möjligt. Beroende på att det 

både är till det positiva både för individ och för sjukvården att äldre individer med diabetes typ 2 

är så långt som möjligt oberoende av andra för att sköta sjukdomen.  

Däremot om individen känner att den måste utföra egenvård och ta del av beslutsfattning fast 

den inte vill så är det negativt, på den punkten håller författarna med Hedegaard (2005). Därför 

bör distriktssköterskan i sitt arbete vara uppmärksam på att vissa individer, framförallt inom 

gruppen äldre, inte alltid vill ta del av beslutsfattningen eller öka sin egenvård och att det inte är 

det samma som icke empowerment hos äldre människor (Abbot, 2005).  

Framförallt är det viktigast att den äldre människan upplever att det är positivt att besöka vården 

för att få hjälp med egenvården eller medicinska problem enligt Hörnstens, et al. (2005b) studie 

vilket också i sin tur ökar empowerment.  
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Slutsats 
All litteratur samt artiklar mynnar ut i egenvård och självbestämmande, vikten av att få kunskap 

om sin sjukdom och behandling. Synen på människan, att inge hopp och trygghet. Livskvalitén 

ökar av delaktighet och självbestämmande, att själv kunna ansvara för sin sjukdom med stöd av 

distriktssköterskan. Utbildning i grupp med återkommande träffar och möjlighet till individuella 

träffar där patienten skapar egna mål borde införas. Detta bör sedan följas upp av 

distriktssköterskan som även ansvarar för att dokumentera.  
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