
Inriktning omvårdnad

Grundnivå II, 15 högskolepoäng

Institutionen för hälsa och samhälle

Höstterminen, 2008

Effektiva 
undervisningsformer 
och sjuksköterskans 
funktion för att 
främja egenvården 
för patienter med 
diabetes

- En systematisk litteraturstudie

Författare

Sandra Martell
Anna-Karin Simonen



Department of Health and Social Sciences
Essay Course – Nursing
Undergraduate level II, 16 ECTS - credits
Term 6, year 3

Effective teaching and the nurses 
function to promote self-care for 

patients with diabetes
- A systematic literature review

Authors Superviser

Sandra Martell Margaretha Engwall
Anna-Karin Simonen

Examinar
Anna Ehrenberg



1

SAMMANFATTNING

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva effektiva undervisningsformer 

samt sjuksköterskornas funktion i patientundervisningen för att främja egenvården för 

patienter med diabetes. Metoden var att söka artiklar systematiskt i databaserna Elin 

D@larna, PubMed och Cinahl. Totalt användes sjutton artiklar till resultatdelen. Resultatet

visar att empowermentutbildning främjar patienternas egenvård på ett positivt sätt eftersom 

patienterna får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Andra effektiva 

undervisningsformer är strukturerad gruppundervisning, individanpassad undervisning via 

sms, individuell undervisning med ett intensivt utbildningsprogram i öppenvården, diabetes 

outpatient intensive management programme, där även telefonundervisning används. 

Resultatet visar även att sjuksköterskans funktion är att behandla varje patient som en unik 

individ. Sjuksköterskan kan med hjälp av bekräftelse skapa en förtroendefull relation till 

patienten. Socialt stöd behövs för att patienten ska kunna fatta beslut och göra val angående 

sin diabetes. Kontinuitet är en annan viktig faktor för att patienten ska känna sig trygg och 

säker i sjukdomsprocessen. Patienterna utformar även olika mål med hjälp av 

diabetesutbildningen. För att detta ska vara tillfredställande behöver sjuksköterskan ha en 

öppen dialog med patienten som bygger på respekt och närvaro. Engagemang och flexibilitet 

är också viktigt i bemötandet för att egenvården ska kunna bedrivas hos patienterna med 

diabetes. 

Nyckelord: Diabetes, sjuksköterska, patientundervisning, undervisningsformer, egenvård

Keywords: Diabetes, nursing, patient education, effective teaching, self-care
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INTRODUKTION

I åldrarna sexton till åttiofyra år har fem procent av männen och fyra procent av kvinnorna 

som är födda i Sverige någon form av diabetes. Diabetes är vanligare hos personer födda 

utanför Europas gränser. Sjukdomen är vanligare bland män än hos kvinnor och risken att

drabbas av diabetes ökar med åldern. (Boström, 2005). Att få diagnosen diabetes innebär att 

patienten får genomgå förändringar i vardagslivet. Diabetes är inte ett tillstånd som patienten 

går igenom och sedan är fri från utan han eller hon måste leva med sin sjukdom dag och natt i 

resten av sitt liv. Den nya situationen kan verka förvirrande och komplicerad på grund av 

många obesvarade och olösta frågor. Ett av sjuksköterskans redskap är att vara en aktiv lyss-

nare och hjälpa patienten att bearbeta de psykiska reaktionerna, i syfte att patienten ska kunna 

uppnå en självständig kontroll över sin sjukdom (Almås, 2004).

Diabetes

Diabetes är en kronisk metabol sjukdom som kännetecknas av hög blodsockernivå i blodet 

(Almås, 2004). För att fastställa diagnosen diabetes ska blodsockervärdet vid tre tillfällen vara 

över 6,1 millimol per liter och dessa prover tas när patienten är fastande (Ericson & Ericson, 

2002). Insulin är ett livsnödvändigt hormon som ser till att kroppens celler får sin energi i 

form av glukos (socker) samtidigt som det ser till att hålla blodsockret på en jämn nivå. Insu-

linet fungerar som en nyckel som öppnar dörren till de olika cellerna så att energi i form av 

socker kan komma in från blodet (Socialstyrelsen, 1999).

Det finns två sorters diabetes. Diabetes typ 1 drabbar oftast barn och ungdomar. Denna typ av 

diabetes innebär upphörd eller försämrad insulinproduktion. Den andra sorten diabetes är dia-

betes typ 2. Den drabbar ofta människor i vuxen ålder. Ärftliga faktorer, övervikt samt rök-

ning är riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2. Sjukdomen utvecklas långsamt och i 

olika faser. Vid diabetes typ 2 blir insulinproduktionen något nedsatt samtidigt som vävnaden 

blir insulinresistent, vilket bidrar till att insulinberoende vävnader får ett sämre glukosupptag. 

Det gör att insulinkänsligheten minskar i fett-, muskel- och leverceller, vilket leder till ett högt 

blodsocker. Det höga blodsockret gör att betacellerna frisätter mer insulin, efter en tid blir 

dock frisättningen mindre och blodsockret höjs ytterligare. Högt blodsocker är typiskt för ut-

vecklingen av diabetes typ 2 (Ericson & Ericson, 2002). 
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Vid diabetes kan patienten utveckla både akuta och sena komplikationer. De akuta komplika-

tionerna är hypoglykemi och hyperglykemi. Hypoglykemi innebär att kroppen har för lågt 

blodsocker på grund av exempelvis för stor insulindos. Symtomen är bland annat svettningar, 

blekhet, irritation, oro och koncentrationssvårigheter. Vid mycket låga blodsockervärden kan 

till och med patienten sjunka i medvetande. För att få kontroll på blodsockret behöver patien-

ten få i sig något sött exempelvis mjölk och smörgås eller intravenös glukos. Vid hypergly-

kemi drabbas kroppen istället av höga blodsockervärden orsakat av insulinbrist. Dessa sym-

tom gör sig till känna i form av stora urinmängder, törst, trötthet och torra slemhinnor. Vid 

allvarliga fall kan även patienten bli slö och sjunka i medvetande. Behandlingen är antingen 

justeringar av insulindosen eller intensivvård med vätsketillförsel. De sena komplikationerna 

kan medföra flera negativa konsekvenser i olika organ. Skadorna kan antingen sätta sig på 

stora eller små blodkärl. Skador på kroppens stora blodkärl kan leda till hjärtsjukdomar me-

dan skador på de små blodkärlen kan drabba ögon, njurar och olika delar av nervsystemet. 

Faktorer som påskyndar denna process är höga blodsockervärden, högt blodtryck och höga 

blodfettsvärden. När det är konstaterat att patienten har diabetes kan sjukdomen hållas 

kontrollerad genom kost, motion, farmakologisk behandling och egenvård (Ericson & 

Ericson, 2002).  

Egenvård 

Egenvård bygger på människans förmåga att kunna värdera en situation och agera utifrån de 

individuella vanor som finns sedan barndomen. För många är egenvård vardagsvanor. Sjuk-

sköterskans uppgift blir att påverka patientens vanor utan att störa patientens integritet. Be-

greppet empowerment handlar om att patientens vård ska ske i samspel mellan patienten och 

sjuksköterskan. Patientens hälsofrämjande beteende ger sjuksköterskan kunskap. På så vis kan 

sjuksköterskan ge patienten rätt stöd. Med hjälp av ett empowerment-tänkande kan sjuk-

sköterskan och patienten samarbeta och identifiera patientens attityd till hälsa (Klang 

Söderkvist 2001).

Coping är ett begrepp som används för att förklara hur människor hanterar problem och svå-

righeter. Copingförmågan bygger på tre antagande: ”Hur begripligt, hanterbart och menings-

fullt livet ter sig” (Agardh, Berne & Östman, 2002, sid 393). Därmed blir denna strategi ett 

sätt för patienten att påverka sin egenvårdsförmåga (Agardh et.al 2002).
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Dorothea Orems omvårdnadsteori utgår från en teori om egenvård och hon har utvecklat en 

egenvårdsmodell. Hennes delteorier är egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Egenvården beskrivs som målinriktade handlingar som människan på eget initiativ utför för 

sig själv eller för beroende och hjälplösa anhöriga. Egenvården som den enskilda individen 

utför är beroende av både kultur och social miljö och beskrivs som en form av allmänmänsk-

lig beteende. Detta beteende består av vanor och medvetna handlingsmönster, som grundar 

sig på att främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos individen själv och 

deras anhöriga. I omvårdnadsteorin betonar Orem egenvårdskapaciteten hos varje individ. 

Egenvårdskapaciteten (self-care agency) innebär individens egen förmåga att identifiera tera-

peutiska egenvårdskrav, fatta beslut och uppfylla dem. Dessa beslut påverkas av både inre och 

yttre faktorer. De inre kan till exempel vara oerfarenhet, låg intellektuell förmåga och besluts-

ångest. De yttre faktorerna som kan påverka är till exempel brist på förmåga och dåligt socialt 

stöd. Är kapaciteten mindre än kraven hos individen föreligger ett omvårdnadsbehov. Egen-

vårdsbehov relaterat till hälsoproblem föreligger hos personer som är sjuka och drabbas av 

någon form av funktionsnedsättning, samt hos personer som genomgår medicinsk utredning 

och behandling. Hos personer med diabetes finns ett egenvårdsbehov relaterat till deras hälso-

problem där patienten själv är den största resursen i behandlingen. Personen tvingas till en ny 

och permanent förändrad livssituation. Därför är stöd från sjukvården och anhöriga av bety-

delse för att klara av omställningen i vardagslivet. Därmed har sjuksköterskan en central roll i 

egenvårdsprocessen. Orem har identifierat faktorer som är av central betydelse för personens 

egenvårdskapacitet. Dessa är ålder, kön, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, social och kulturell 

tillhörighet, tillgång till hälso – och sjukvård, familjesituation, livsstil och levnadsvanor, mil-

jöfaktorer och tillgängliga resurser Orem (2001, refererad i Jahren Kristoffersen, 2002).

Människan är en aktiv varelse med hög grad av frihet. Den enskilda individen ska vara själv-

ständig och ta ansvar för sitt liv. Detta innebär att kunna reflektera över sig själv och sin om-

givning och att uttrycka sina upplevelser med hjälp av symboler samt att använda symboliska 

uttryck i tankar och kommunikation. Det handlar även om att styra sina försök att göra sådant 

som är till nytta för honom eller henne själv eller för andra Orem (2001, refererad i Jahren 

Kristoffersen, 2002).

Egenvården omfattar de handlingar som människan tar initiativ till och utför på egen hand för 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. För att tillfredställa egenvården bör diabetiker 

utforma mål. Behovet måste vara identifierat och medvetandegjort för att kunna fungera som 
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mål för individens handlingar. Egenvården utvecklas kontinuerligt som ett resultat av den 

spontana inlärningsprocessen. Denna utveckling befordras av intellektuell nyfikenhet av 

undervisning, handledning från andra, samt erfarenhet av att utföra egenvårdshandlingar. Det 

finns sex olika kategorier av egenvårdsbehov vid sjukdom och hälsa. Av dessa kan tre katego-

rier identifieras och härledas till personer med diabetes. Den första kategorin belyser behovet 

av att vara observant på och ta hänsyn till konsekvenser av sjukdom och hälsoproblem. Den 

andra kategorin handlar om att personen troligtvis kommer att ha ett behov av att modifiera 

självbilden genom att acceptera sin situation samt behovet av hjälp från hälsa och sjukvården. 

Slutligen innebär den tredje kategorin att personen lär sig att leva med sin sjukdom och dess 

konsekvenser på ett sätt som främjar fortsatt personlig utveckling Orem (2001, refererad i 

Jahren Kristoffersen, 2002).

Egenvård vid diabetes

Ett av de viktigaste målen för patienten är att hålla sin blodsockernivå på en normal nivå. Om 

blodsockernivån hålls på en god nivå minskar risken för komplikationer. Patienten kan 

kontrollera sitt blodsocker genom att lära känna sin egen kropp. Bra hjälpmedel som kan 

hjälpa patienten är blodsockerkontroller, beräkna födointaget, fysisk aktivitet och skriva dag-

bok över avvikande händelser relaterade till sjukdomen (Ericson & Ericson, 2002).

Författarna Brown Frandsen och Smedegaard Kristensen (2002) kom i sin studie fram till att 

många patienter tycker det är viktigt att äta regelbundet för att upprätthålla glykemisk kon-

troll. Patienterna tycker dock att livsstilsförändringar, vad gäller kostvanor, är den svåraste 

förändringen att genomföra eftersom det påverkar deras förmåga att umgås med vänner, fa-

milj och kollegor. Elva procent av patienterna missar ofta lunchen, och tjugotre procent äter 

ofta lunchen sent. Patienter i alla länder tycker det är svårt att minska på och utesluta vissa 

livsmedel som de tidigare haft. Det är även svårt att äta regelbundet. Patienterna uppfattar 

oftast kostråden som vaga och dåligt anpassade efter deras egna behov och smak. I de euro-

peiska diskussionsgrupperna uttrycker patienterna ofta ett missnöje med informationen om 

diabetes typ 2. Flera tycker att skälen till att ändra kost och livsstil inte förklaras tillräckligt 

(Brown et. al., 2002).
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Patientundervisning

Patientundervisning är en process där sjuksköterskan förmedlar fakta och ger information till 

patienter. En stor del av processen bygger även på bearbetning av känslor och reaktioner samt 

att utföra önskade beteendeförändringar. Patientundervisning kan ses som en del av behand-

lingen. Undervisningens syfte är att stödja och stärka patienternas kontroll över sjukdomen 

samt behandling. Undervisningen är även viktig för att patienten ska kunna hantera sin egen-

vård. (Klang, Söderkvist, 2002). 

Patientundervisning vid diabetes

Alla patienter med diabetes ska erbjudas undervisning, både individuellt och i grupp, för att 

kunna ta ansvar över och hantera sjukdomen. Det är viktigt för alla diabetespatienter, oavsett 

om det är en nyupptäckt diabetes eller om patienten haft diabetes i flera år (Almås, 2004).

I patientundervisningen till patienter med diabetes informeras patienten bland annat om kost, 

motion och medicinering. Kosten bör vara rik på fibrer och innehålla långsamma kolhydrater 

samt vara fettbalanserad. För att hålla blodsockret på en jämn nivå ska måltiderna fördelas på 

tre huvudmål samt ett par mindre mellanmål. Regelbunden fysisk aktivitet är också viktigt för 

att hålla blodsockret på en jämn nivå. Om dessa faktorer inte är tillräckliga, för att få kontroll 

på blodsockret, behöver patienter någon form av insulin, antingen peroralt eller intravenöst 

(Ericson & Ericson, 2002). En annan faktor som spelar en viktig roll för att få kontroll över 

sjukdomen är att patienten har en stabil psykisk hälsa. Undervisningen omfattar även infor-

mation om komplikationer, självkontroll och injektionsteknik (Almås, 2004). 

I en studie av författarna Brown Frandsen och Smedegaard Kristensen (2002) uttryckte dia-

betespatienterna olika åsikter om vad de ansåg var den bästa informationsmetoden för kost –

och näringsråd. Att använda video var det mest populära informationssättet i USA medan att 

ta del av broschyrer och böcker var det vanligaste valen i de Europeiska länderna.
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Brister i patientundervisningen

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att ge information till patienter med diabetes som 

behöver göra förändringar i sina liv. Många diabetespatienter är missnöjda med den vård de 

får på grund av dåligt bemötande och tidsbrist i patientundervisningen (Gåfvels, 1999). I en 

svensk studie kom författarna fram till olika teman som beskriver konflikter mellan patienters 

och sjuksköterskors relation i diabetesvården. För sjuksköterskorna är blodsockervärdet vik-

tigt, men för patienterna finns det andra saker i livet som har betydelse. Sjuksköterskorna an-

ser att den medicinska kunskapen och livserfarenheten borde följas åt i en förutbestämd plan 

men många patienter vill inte ha någon medicinsk information. En annan konflikt som finns 

mellan patienterna och sjuksköterskorna är när det pratas om patienterna som en grupp, då 

glöms ofta individen bort. Studien nämner även att patienterna ibland kan mer om sin sjuk-

dom är vad sjuksköterskorna kan. Författarna till artikeln tycker att dessa punkter bör lyftas 

fram, för om konflikterna förblir olösta påverkar de den patientfokuserade undervisningen och 

patienternas delaktighet i vården (Hörnsten, Lundman, Almberg, Sandström, 2008). Det har 

även visat sig att många sjuksköterskor har låg kompetens och kunskap om utbildning. Det 

har resulterat till att patienter får dåliga vårdinstruktioner (Fai Chan & Zang, 2007). 

Problemformulering

Tidigare forskning tyder på att det finns brister i patientundervisningen (Gåfvels, 1999, 

Hörnsten et. al., 2008). Därför är det av intresse att studera undervisningsformer och belysa 

sjuksköterskans funktion i patientundervisningen för att främja egenvården för patienter med 

diabetes. Det leder till en bättre vårdkvalitet och förbättrar egenvårdsmöjligheterna hos pati-

enterna.

Syfte

Syftet är att beskriva effektiva undervisningsformer samt sjuksköterskornas funktion i pati-

entundervisningen för att främja egenvården för patienter med diabetes.
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Frågeställningar

Vilka undervisningsformer är effektiva i patientundervisningen för patienter med diabetes?

På vilket sätt kan sjuksköterskan nå fram till patienten i patientundervisningen för att kunna 

främja egenvården hos patienter med diabetes?

Definition av centrala begrepp

Egenvård är de åtgärder som en människa själv kan utföra vid enklare och vanliga skador och 

sjukdomar (nationalencyklopedin.se).

Hb1Ac, det vill säga glykerat hemoglobin, ger information om personens medelblodglukos-

nivå under de senaste åtta till tio veckorna (Ericson & Ericson, 2002).

Med vuxna patienter menar uppsatsförfattarna patienter som är från arton år och uppåt.

Med effektiva undevisningsformer menar uppsatsförfattarna undervisningsformer som visat 

positiva resultat i form av förbättrade HbA1c-värden eller positiva upplevelser och 

erfarenheter för patienterna.

METOD

Design

Studien gjordes som en systematisk litteraturstudie.

Urval av litteratur 

Till resultatdelen har författarna sökt artiklar utifrån studiens syfte och frågeställningar som 

justerades under studiens gång. Sökningarna skedde systematiskt i olika databaser, Elin Da-

larna, Cinahal och Pubmed. Sökorden var diabetes, self-management, education, self-care, 

patient, group, change, typ 1 diabetes, program, telephone, quality of life, teaching, communi-

cation, support, nursing, empowerment, care, diabetes mellitus, Sökorden användes var och 

ett för sig och i olika kombinationer. Om antalet träffar var över trehundrafemtio valde för-

fattarna att använda ytterligare sökord för att begränsa sökträffarna. Författarna läste titeln på 
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sökträffarna och valde ut artiklar som stämde in på studiens syfte och frågeställningar. Däref-

ter lästes abstrakten på de valda artiklarna, som var femtio. Om abstraktet stämde överens 

med syfte och frågeställningar lästes hela artikeln. Nitton artiklar lästes och granskades av 

båda författarna varav sjutton användes till resultatet. Två artiklar valdes bort vid gransk-

ningen, trots att de var av medelkvalitet. De valdes bort eftersom de inte stämde överens med 

syftet och frågeställningarna. Inklusionskriterierna för artiklarna var både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som begränsades till publiceringsåren 1999-2008. Författarna sökte 

artiklar som berörde både diabetes typ 1 och typ 2 och begränsade sig till vuxna patienter. 

Exklusionskriterierna var barn och ungdomar. Databassökningen, som ligger till grund för 

resultatet, redovisas i tabell 1.

Tabell 1, Resultat av databassökning

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt

Valda artiklar Begränsningar

Pubmed Diabetes self-
management 
education self-care 
patient group

315 8 3

Pubmed Education change 
type 1 diabetes

137 5 1

Pubmed Diabetes education 
program telephone

75 3 1

Elin D@larna Diabetes education 
quality of life 
teaching

20 1 1 Avancerad 
sökning, År 
1999-2008, 
Artiklar I 
fulltext..

Elin D@larna Diabetes self-
management 
communication

33 2 1 Avancerad 
sökning, År 
1999-2008, 
Artiklar I 
fulltext..

Elin D@larna Self-management 
diabetes support

136 8 1 Artiklar i fulltext, 
År 1999-2008.

Elin D@larna Self-management 
nursing diabetes

97 4 1 Artiklar i fulltext, 
År 1999-2008

Elin D@larna Diabetes
Empowerment

102 3 1 Artiklar i 
fulltext,År 1999-
2008

Elin D@larna Diabetes care
Patient
Nursing

37 2 1 Artiklar I 
fulltext, År 1999-
2008

Elin D@larna Patient education
Diabetes

40 5 2 Artiklar I 
fulltext, År 1999-
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Self care 2008
Elin D@larna Patient education

Diabetes
Nursing

31 1 1 Artiklar I 
fulltext, År 1999-
2008

Cinahl Diabetes Mellitus
Self-management

79 2 1 Artiklar i fulltext, 
År 1999-2008

Cinahl Diabetes mellitus
Nursing

50 1 1 Artiklar I 
fulltext, År 1999-
2008

Cinahl Diabetes education 60 5 1 Artiklar I 
fulltext, År 1999-
2008

Mätinstrument

De nitton artiklar som valdes ut till resultatet genomgick en granskning för att bedöma artik-

larnas vetenskapliga kvalitet. Två modifierade granskningsmallar har används, varav en kva-

litativ och en kvantitativ mall. Mallarna var en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. 

& Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). Kvalitetsbedömningen 

omfattade artikelns syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning.

Den kvantitativa granskningsmallen innehåller 29 stycken ja/nej frågor, där varje ja-svar får 

en poäng. Om antalet ja-svar är över 23 poäng, har artikeln hög kvalitet. Om poängen är 

mellan 14,5-22,9, ger det artikeln medelkvalitet. Poäng under 14,5 ger artikeln låg kvalitet. Se 

bilaga 1. Den kvalitativa granskningsmallen innehåller 25 stycken ja/nej frågor där varje ja-

svar får en poäng. Om antalet ja-svar är över 20 poäng, innebär det att artikeln har hög 

kvalitet. Om poängen är mellan 12,5-20, innebär det att artikeln har medelkvalitet. 12,5 poäng

eller lägre innebär en låg kvalitet, se bilaga 2.

Analys och tolkning av data

Författarna läste varje artikel en gång för att få en uppfattning om materialet. Därefter lästes 

artikeln igen för att granskas utifrån granskningsmallarna. Alla artiklar uppfyllde medel eller 

hög kvalitet enligt granskningsmallarna. De godkända artiklarna skrevs sedan in i en tabell, se 

tabell 2. Författarna läste sedan artikeln ännu en gång och gjorde understrykningar samt 

kommentarer i texten för att markera relevanta delar som svarade på studiens frågeställningar. 

Studiens frågeställningar användes som rubriker till resultatdelen. Författarna skapade även 

nyckelord som stämde in med frågeställningarna, dessa användes sedan som underrubriker.   
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Tabell 2, Redovisning av valda artiklar till resultatet

Författare Titel Syfte År Nationalitet Design Mätmetod Kvalitet
Booker, 
Morris & 
Johnson

Empowered to change: 
evidence from a 
qualitative
exploration of a user-
informed psycho-
educational
programme for people 
with type 1 diabetes

Att utvärdera effekterna 
av att använda ett
informerande psyko-
utbildningsprogram för 
personer med diabetes
typ 1.

2008 England Kvalitativ Intervjuer, 
dagboksanteckningar

Medel, 
19 
poäng

Edwall, 
Hellström, 
Öhrn & 
Danielson

The lived experience of 
the diabetes nurse 
specialist regular check-
ups, as narrated by 
patients with type 2 
diabetes

Att kartlägga 
erfarenheter av 
diabetessjuksköterskans 
hälsokontroller hos 
patienter med diabetes
typ 2.

2007 Sverige Kvalitativ Intervjuer Hög, 23 
poäng

Fugen, 
Sureyya, 
Mustafa, 
Secil & 
Ibrahim

Effect of the diabetic 
patients perceived social 
support on their quality-
of life

Att beskriva effecter av 
hur diabetes patienter 
upplever socialt stöd 
relaterat till deras 
livskvalitet

2005 Turkiet Kvantitativ
Enkät
Quality-of-life scale
Social support scale

Medel, 
17 
poäng

Hee-Seung & 
Hye-Sun

A nurse short message 
service by cellular 
phone in type-2 diabetic 
patients for six mounths

Att undersöka hur 
användandet av 
mobiltelefon, sms och 
internet har påverkat 
diabetespatienternas 
plasmaglukosnivåer i 
sex månader.

2007 Sydkorea Kvantitativ Blodprov Medel, 
21 
poäng

Holmström & 
Rosenqvist

Misunderstanding about 
illness among patients 
with type 2 diabetes

Att beskriva  vilka 
missförstånd som 
svenska patienter  har 
om sjukdomen och 
behandlingen

2005 Sverige Kvalitativ, 
Deskriptiv

Intervjuer 
phenomenologist

Hög, 22 
poäng

Hornsten, 
Lundman, 
Selstam & 
Sandström

Patient satisfaction with 
diabes care

Att rapportera resultatet 
av en studie och att 
belysas de erfarenheter 
och reflektioner som 
personer med typ 2 
diabetes har om 
kliniska möten

2005 Sverige Kvalitativ Intervjuer Hög, 21 
poäng

Lin, 
Anderson, 
Hagerty, & 
Lee

Diabetes self-
management 
experience: a focus 
group study of
Taiwanese patients with 
type 2 diabetes

Att förstå och 
dokumentera 
perspektiv av 
taiwanesiska patienter 
med diabetes typ 2 när 
det gäller processer och 
strategier som används 
i egenvården av sitt 
kroniska tillstånd

2007 Taiwan Kvalitativ fokusgrupper har 
registrerats, 
transkriberas och 
analyseras.

Medel, 
17 
poäng

Lowe, 
Linjawa, 
Mensch, 
James & 
Attia

Flexible eating and 
flexible insulin dosing 
in patients with
diabetes: Results of an 
intensive self-
management course

Att utvärdera resultaten 
av ett fastställt program 
för att lära patienterna 
att matcha 
sitt insulinbehov till sitt 
kolhydratintag.

2008 Australien Kvantitativ Blodprover, (DES) 
diabetes 
empowerment scale, 
diabetes specific 
quality of life
(ADDQoL),

Medel, 
22 
poäng

Min-Sun & 
Hee-Seung

Effect of the diabetes 
outpatient intensive 
management 
programme on
glycaemic control for 
type 2 diabetic patients

Att undersöka vilken 
effekt öppenvårdens 
intensiva 
diabetesprogram, 
DOIMP, har på den 
glykemiska kontrollen 
över en 12 
veckorsperiod med 

2008 Sydkorea Kvantitativ Blodprover Medel, 
19
poäng
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uppföljning på patienter 
med diabetes typ 2 i 
Sydkorea.

Morrow, 
Haidet, 
Skinner & 
Naik

Integrating diabetes 
self-management with 
the health goals of older 
adults: A qualitative 
exploration

Att undersöka liv och 
hälsaomål av äldre 
vuxna med diabetes, 
och undersöka de 
faktorer som påverkar
patienternas egenvård.

2008 USA Kvalitativ Intervjuer Hög, 25 
poäng

Nagelkerk, 
Meengs & 
Reick

Perceived barriers and 
effective strategies to 
diabetes self-
management

Att beskriva upplevda 
hinder och effektiva 
strategier för
egenvården hos vuxna 
med diabetes typ 2 på 
landsbygden.

2006 USA Kvalitativ Intervjuer, kontroll 
av fokusgrupper

Hög, 23 
poäng

Ockleford, 
Shaw, 
Willars & 
Dixon-Wood

Education and self-
management for people 
newly
diagnosed with type 2
diabetes: a qualitative 
study
of patients’ views

Att undersöka
uppfattningar, åsikter 
och erfarenheter av 
diabetesutbildning till 
personer med typ 2. 

2008 England Kvalitativ Intervjuer Medel, 
18 
poäng

Sigurdardóttir 
& Arun

Nurse specialist s 
perceptions of their role 
and function in relation 
to starting an adult 
diabetic on insulin

Att beskriva 
diabetessjuksköterskans 
roll och funktion  i 
insulinbehandlingen 
relaterat till patienter 
som är 
nydiagnostiserade

1999 Island Kvalitativ Intervjuer Hög, 20 
poäng

Tankova, 
Dakovska & 
Koev

Education and quality of 
life in diabetic patients

Att utvärdera effekten 
av en 5-dagars 
undervisning program 
för diabetespatienter på 
deras livskvalitet både 
ett och två år efteråt.

2004 Bulgarien Kvantitativ Frågeformulär Medel, 
14 
poäng

Thors 
Adolfsson, 
Starrin, 
Smide & 
Wikblad

Type 2 diabetic patients 
experiences of two 
different educational 
approaches- A 
qualitative study

Att förklara patienters 
erfarenheter om 
deltagandet i en 
empowerment grupp 
undervisning  och 
individuell 
undervisning

2008 Sverige Kvalitativ Intervjuer Medel, 
17 
poäng

Hee-Seung & 
Jeong-Ah

Adherence to diabetes 
control 
recommentations:impact 
of nurse thelephone 
calls

Att undersöka 
effekterna av 
sjuksköterskans 
telefonsamtal relaterat 
till HbA1c.

2003 Sydkorea Kvantitativ Intervation Hög, 26 
poäng

Thorne, 
Harris, 
Mahoney & 
Con

The context of 
healthcare 
communication in 
chronic illness

Att undersöka likheter 
och skillnader och 
utveckla vissa slutsatser
om allmänna rådet om 
vårdkommunikation 
vid kronisk sjukdom

2004 Kanada Kvalitativ Intervjuer Hög, 20 
poäng

Etisk granskning

Eftersom detta var en systematisk litteraturstudie behövde inte författarna söka något etisk 

tillstånd. Författarnas strävan har varit att förhålla sig objektivt till vald litteratur och att 

sanningsenligt återge resultatet.
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RESULTAT

Effektiva undervisningsformer i patientundervisningen till patienter med diabetes

Strukturerad undervisning

Författarna Tankova, Dakovska och Koev (2004) utvärderade effekten av ett strukturerat 

undervisningsprogram för diabetespatienter i jämförelse med en kontrollgrupp. 

Undervisningen var utformad som ett femdagarsprogram där patienterna fick lektioner om 

diabetesbehandling, hypoglykemi, komplikationer, utbildning i självkontroll och 

injektionsteknik. Patienterna fick även undervisning i kost samt fysiska övningar och samtal. 

Studien visade att den strukturerade gruppundervisningen hade förbättrat patienternas 

välbefinnande i jämförelse med kontrollgruppen. Den signifikanta skillnaden visades både ett 

och två år efter studien i de frågeformulär som deltagarna svarade på. Diabetespatienterna 

som deltagit i studien hade även en förbättrad glykemisk kontroll i jämförelse med 

kontrollgruppen (p <0,01). Ångest och depression minskade också bland patienterna som

deltog i den strukturerade undervisningen (Tankova et. al., 2004).  

DESMOND, (Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and Newly 
Diagnosed)

Strukturerad gruppundervisning har även studerats av författarna Ockleford, Shaw, Willars 

och Dixon-Woods (2008). I studien undersöktes vilka uppfattningar, åsikter och erfarenheter 

personer med nyupptäckt diabetes typ 2 hade om diabetesutbildningen. Ett strukturerat 

utbildningsprogram som kallades för DESMOND (Diabetes Education and Self-Management 

for Ongoing and Newly Diagnosed) användes. Programmet var speciellt utformat för att 

undervisa nydiagnostiserade patienter med diabetes typ 2. Den strukturerade 

patientundervisningen skedde under sex timmar. Patienterna som deltog i 

gruppundervisningen fick välja om de ville vara tillsammans med en familjemedlem, partner 

eller vän. I undervisningen gavs information om kost, fysisk aktivitet, målformulering för 

egenvården samt uppmuntran att patienterna skulle dela med sig av sina egna erfarenheter till 

gruppen. I undersökningen upptäckte författarna att vissa patienter med diabetes typ 2 inte 

ansåg att de hade en allvarlig sjukdom. Därför var individens reaktioner över sin diagnos 
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viktiga att förstå eftersom patienten inte såg samma behov av att lära sig om 

livsstilsförändringar och mediciner, om han eller hon inte kände sig sjuk. Undersökningen 

visade att diabetiker-identiteten kunde stärkas genom deltagande i DESMOND 

gruppundervisning. Samtidigt hade deltagarna olika syn på gruppundervisningen. En av 

deltagarna sa ”I don’t know if I learned. I seemed to know quite a bit of the stuff they were 

talking about on the DESMOND thing” (Ockleford et. al., 2008, s. 34). En annan av 

deltagarna nämnde att han eller hon redan hade goda kunskaper om vad som togs upp i 

undervisningen men att det ändå var bra att gå dit för att lyssna på andras erfarenheter 

Ockleford et. al., 2008).      

Telefonundervisning

I en studie, som har gjorts i Sydkorea, undersökte författarna Hee-Seung och Hey-Sun (2007) 

patienter med diabetes typ 2. Patienterna fick skriva dagbok över sin blodsockernivå på en 

webbplats eller via mobiltelefon. Forskaren skickade sedan optimala rekommendationer till 

deltagaren via sms varje vecka. Målet var att hålla patientens blodsockernivå på en så normal 

nivå som möjligt. Efter sex månader hade bland annat HbA1c förbättrats för patienterna.

Patienterna fick även på detta sätt en individanpassad vårdplan som tog hänsyn till den 

enskilde patienten. Studien nämnde att sms och mobiltelefon kan vara ett sätt för 

sjuksköterskor att erbjuda undervisning till patienter med diabetes för att främja deras 

egenvård (Hee-Seung, Hye-Sun, 2007).

Enligt ytterligare en sydkoreansk studie undersökte författarna Hee-Seung och Jeong-Ah 

(2003) effekten av sjuksköterskans telefonundervisning. Studien genomfördes i form av en 

intervation, där 20 deltagare randomiserades medan 16 blev tillkallade till en kontrollgrupp. 

För att ta reda på effekten av telefonundervisningen bedömdes patienternas Hb1Ac värdet 

före och efter intervationen. Undervisningen varade i tolv veckor och bestod av fortsatt 

utbildning och förstärkning av kost, motion, medicinjusteringar samt självkontroller av 

blodsockernivån. Telefonundervisningen genomfördes två gånger i veckan under den första 

månaden och därefter varje vecka. Deltagarna uppmanades även att skriva ner sina tankar och 

funderingar över bland annat kost och motion i en dagbok, så att god planering skulle kunna 

göras vid varje samtal. Till sin hjälp hade sjuksköterskan en dietist, som analyserade 

dagböckerna och en läkare skötte medicinjusteringen. Deltagarna blev informerade om sina 

resultat via telefon eller post. Resultatet visade att insatsgruppen hade förbättrat sitt Hb1Ac 
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medan kontrollgruppen hade försämrat sitt värde genom en ökning av Hb1Ac nivån (Hee-

Seung, Jeong-Ah, 2003).

Empowermentundervisning

Författarna Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008) jämförde två olika 

undervisningsformer i sin studie, individuell undervisning och undervisning i form av en 

empowermentgrupp. De kom fram till att gruppundervisning var mest effektiv att bedriva, 

eftersom det kännetecknades av en förtroendefull relation mellan deltagarna i gruppen. 

Diabetessjuksköterskan inbjöd varje patient till att diskutera sina specifika problem och 

fungerade som en handledare för patienterna. Detta öppnade en ömsesidig kommunikation 

och patienten kände sig fri att fråga, utan att känna sig blyg, generad eller obekväm. 

Handledarens attityd och beteende spelade en viktig roll för att skapa en öppen miljö. Detta 

bidrog till en känsla av gemenskap. Stämningen i empowermentgruppen hade bidragit till att 

patienten kände stöd och uppmuntran från andra patienter och handledaren, både när de 

lyckades göra förändringar i sin livsstil och när de inte lyckades. I empwermentgruppen 

uppnåddes lärandet genom aktivt deltagande med handledaren och patienterna, som delade 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I empowermentgruppen började patienterna att 

utveckla förståelse för sin sjukdom. De förstod hur kost, motion och blodsocker samverkade 

och kunde därför få en bättre kontroll över sin sjukdom (Adolfsson et.al, 2008). Författarna 

Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) kom även fram till i sin studie att gruppundervisning 

uppmuntrar till diskussioner och frågor. Det fick deltagarna att bli aktiva. På så vis blir 

undervisningen mer effektiv (Nagelkerk et.al., 2006).

Författarna Lowe, Linjawi, Mensch, James och Attia (2008) utvärderade resultaten från ett 

intensivt empowermentprogram där patienterna fick lära sig att anpassa sitt insulinintag efter 

kolhydratintaget. Syftet var att deltagarna skulle utveckla sina egenvårdsfärdigheter. Med 

egenvårdsfärdigheter menade de bland annat räkning av kolhydrater, insulindos, hur 

behandlingen är för hypoglykemi och hyperglykemi samt hur sjukdomen kan hanteras. 

Problemlösningar, kommunikation med vårdpersonal, målsättningar och vikten av stöd hörde 

också till egenvårdsfärdigheterna. Undervisningen innehöll allt från gruppundervisning till 

besök i ett snabbköp. Deltagarna uppmuntrades till att ta sin familj till stöd. Resultatet visade 

ändringar efter fyra till tolv månader. Resultatet togs fram med hjälp av blodprover för att 

mäta HbA1c-värdet. Egenvårdsfärdigheterna mättes med hjälp av, DES, diabetes 
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empowerment scale, samt ett frågeformulär. Resultatet visade att empowermentprogrammet 

samt lärande i flexibelt ätande gav positiva effekter. Främst var det ändringar av patienternas 

livskvalitet samt förmågan att lösa problem som förbättrades avsevärt. Det intensiva 

egenvårdsprogrammet ledde till förbättringar av HbA1c-värdet. Resultatet förbättrade även 

patienternas empowermentförmåga och livskvalitet. Förbättringarna fortsatte i stor 

utsträckning även ett år efter programmet (Lowe et. al., 2008).

I en engelsk studie utvärderade författarna Booker, Morris och Johnson (2008) effekten av ett 

utbildningsprogram där patienterna fick lära sig att hålla glykemisk kontroll samt hur de 

kunde hantera de psykologiska och känslomässiga konsekvenserna. Dessa kan vara stress, 

negativt tänkande, risker och familjerelationer. Programmet hölls tre timmar i veckan under 

åtta veckor. Utbildningen anordnades av en diabetessjuksköterska, en psykolog, en dietist och 

en diabeteskonsult. Deltagarna fick själva välja vilken tid på dagen programmet skulle hållas. 

Rollspel och problemlösningsövningar används i en empowerment-modell. Resultatet från 

intervjuer och dagboksanteckningar visade att deltagarna bland annat utvecklade sin coping-

kompetens och fick kontakt med andra människor med typ 1-diabetes. Ett annat resultat var 

att deltagarna upplevde det positivt att dela sina erfarenheter med andra. Att patienterna fick 

tillförlitlig information och regelbunden kontakt med andra personer med samma diagnos 

gjorde att de uppnådde en ökad känsla av kontroll i sina liv och fick kompetens att göra 

ändringar (Booker et al., 2008).

DOIMP, Diabetes outpatient intensive management programme

I en studie som gjorts i Sydkorea av författarna Min-Sun och Hee-Seung (2007), utvärderades ett 

utbildningsprogram DOIMP, diabetes outpatient intensive management programme. Tio 

patienter deltog i DOIMP. De fick utbildning om diabetes, kontroll av komplikationer och 

telefonrådgivning. Detta skedde under en period av tolv veckor. Första dagen fick patienterna 

enskilt träffa teamet. Teamet bestod av följande personer: endokrinolog, diabetesutbildad 

sjuksköterska, husläkare, rehabiliteringsterapeut, dermatolog, psykolog, dietist, farmaceut, 

överläkare och sjukgymnast. Läroplanen innehöll läran om egenvård, såsom att kontrollera 

blodsocker, hypoglykemi och daglig vård. I läroplanen fanns även information om bland 

annat diabetes och fetma, fotvård, hudvård, psykologiskt stöd, stresshantering, medicinsk 

nutritions terapi och lämpligt födointag. Därefter skedde gruppundervisning. Varje vecka efter 

utbildningen kontrollerades patienterna regelbundet med hjälp av telefonsamtal. Vid 
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telefonkontakten fick patienterna även stöd och fortsatt utbildning om kost, träning, 

medicinska rekommendationer och blodsockerkontroller. Samtalen varade ungefär tjugofem 

minuter. I gruppundervisningen användes broschyrer, projektor och videoband som hjälp i 

undervisningen. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan deltagarna, som var med i 

utbildningsprogrammet DOIMP, och kontrollgruppen. Däremot hade deltagarna ibland glömt 

att kontrollera sina blodsockernivåer vid rätt tidpunkter. Författarna menar att 

utbildningsprogrammet, DOIMP, kan påverka patienternas glykemiska kontroll (Min-Sun, 

Hee-Seung, 2007).

Sjuksköterskan sätt att nå fram till patienten i patientundervisningen för att främja 
egenvården hos patienter med diabetes

Sjuksköterskans patientsyn och bemötande

Författaren Sigurdardóttir (1999) har gjort en studie som bygger på intervjuer med 

diabetessjuksköterskor. Varje diabetessjuksköterska fick berätta med hjälp av öppna frågor 

kring sin roll och funktion. Den lärande rollen var mycket viktig hos en 

diabetessjuksköterska. Diabetessjuksköterskan betonade att det fanns en stor mängd kunskap 

hos patienten, som en diabetessjuksköterska kunde ha användning av i patientundervisningen. 

Diabetessjuksköterskans roll handlade inte bara om att ge information. Han eller hon skulle 

även se till att patienten förstod kunskaperna och färdigheterna i det dagliga livet. 

Diabetessjuksköterskan var därför medveten om att patienten krävde upprepningar i 

undervisningen, eftersom diabetes är en sjukdom som har många psykologiska och 

känslomässiga aspekter i lärandet av livsstilsförändringar. Diabetessjuksköterskan betonade 

att patienterna behövde mycket tid och uppmuntran. Därför behövde diabetessjuksköterskorna 

ibland hjälp av annan vårdpersonal, exempelvis en psykolog. Diabetessjuksköterskan ansåg 

även att det var viktigt att anhöriga hade en del kunskap om sjukdomen, men betonade att 

patienten själv skulle avgöra när de ville inkludera anhöriga. Diabetessjuksköterskan såg varje 

patient som en unik individ med olika behov och erfarenheter. Detta betydde att 

diabetessjuksköterskan tog hänsyn till personen och inte till diagnosen. I och med detta fick 

personalen tid att lära känna patienten så att en korrekt bedömning kunde göras utifrån 

patientens förmåga. diabetessjuksköterskan nämnde sitt ansvar i undervisningen och betonade 

att insulin var ett riskabelt läkemedel, om det inte brukades på rätt sätt (Sigurdardóttir, 1999).
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Enligt en studie av författarna Morrow, Haidet, Skinner och Naik (2008) var patientens 

individuella ledande hälsomål starkt kopplat till deras egenvård. Därför var det viktigt för 

sjuksköterskan att utgå specifikt från varje patient för att få veta vilka individuella hälsomål 

som patienterna hade. Målen handlade ofta om att förändra livsstil och beteenden, såsom kost 

och motion. Patientens mål behövde stöd för att uppnås och detta berodde på yttre miljö 

såsom vårdgivaren, tillgängliga resurser och familjen. Även externa resurser kunde underlätta 

egenvården. Med externa resurser menas gruppbesök och kollegors stöd. Dessa faktorer låg 

till grund för att underlätta egenvården av utformade mål. (Morrow et. al., 2008).

Enligt en svensk studie av författarna Holmström och Rosenqvist (2005) fanns det många 

missförstånd om diabetes och dess behandling, trots regelbundna kontroller och god 

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

olika rutiner och hur kunskaperna skulle utnyttjas. Ett exempel på detta resonemang var att 

patienterna inte förstod vad som påverkade blodsockernivån i kostsammansättningen. Många 

patienter fick också olika uppgifter om kost av olika personer i vården. Vissa dietister menade 

att dieten måste följas till punkt och pricka medan andra ansåg att det inte var så noga. Därför 

borde patientundervisning baseras på patientens unika tolkning av deras situationer. Att få 

stöd och kunskap i rätt tid av en sjuksköterska var avgörande för patienter i deras hantering av 

egenvården. (Holmström, Rosenqvist, 2005).

I en annan svensk studie diskuterade författarna Hornsten, Lundman, Selstam och Sandström 

(2005) betydelsen av tillfredställelse och otillfredsställelse hos patienter i diabetesvården. 

Patienterna fick beskriva vad de upplevde som positiva och negativa möten med 

sjuksköterskor och läkare. En patient beskrev, “A strict diet is just what I consider to be 

satisfying quality of life, and therefore I prefer to be on insulin. I told my doctor and diabetes 

nurse about it and the understood me, and support me inmanaging it in my way” (Hornsten 

et. al., 2005, s 612). Patienterna i studien beskrev att de hade utformat mål i 

diabetesbehandlingen men det var inte alltid som läkaren eller sjuksköterskan var eniga om 

samma mål. Sjuksköterskorna och läkarna kunde sätta upp mål om livsstilsförändringar. 

Dessa mål var inte alltid ur patientens synvinkel lätta att uppnå. Patienterna kände 

tillfredställelse när sjuksköterskan inbjöd patienten till samtal genom att visa närvaro och 

vänlighet. Patienterna kände även att sjuksköterskan behandlade dem värdigt när hon 

respekterade deras svagheter likaväl som deras styrkor. Därför var det viktigt att öka 

sjuksköterskans medvetenhet om att varje unik individ får inflytande i sin vård när de fick 
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stöd i sina beslut. På så vis lyfte sjuksköterskan fram självbestämmande och trygghet hos 

patienterna samtidigt som mötet kunde kännas välkommande för patienterna och förbättra 

kvalitén på deras egenvård (Hornsten et. al., 2005).

I en studie, som gjordes i Taiwan, av författarna Lin, Anderson, Hagerty och Lee (2007),

användes fokusgrupper för att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 bedrev egenvård i 

samband med den egna sociokulturella miljön. I studien kommer författarna bland annat fram 

till att patienter med diabetes är starkt beroende av den egna sociokulturella miljön och 

erfarenheter. Att ta hänsyn till individens sociokulturella bakgrund när beslut fattades om 

individens behandling resulterade i att individen blev mer aktiv i sin egenvård samtidigt som 

vården blev mer patientcentrerad. Patienter som hade accepterat sjukdomen, som en del i sitt 

liv, var optimistiska och kunde lättare hantera sin sjukdom. Samtidigt var kunskap viktigt för 

att patienten skulle utföra sin egenvård. Genom självobservation kunde deltagarna ta reda på 

vilka strategier som passade dem bäst, när det handlade om medicin, kontroller, kost och att 

utveckla särskilda sociala färdigheter samt att utföra övningar. Patienterna hittade 

egenvårdsstrategier som passade just dem, på så vis blev de experter på sig egen sjukdom. En 

annan viktig del i egenvården var stödet från andra patienter och familjen (Lin et. al., 2007).

Författarna Thorne, Harris, Mahoney, Con och Mcguinness, (2004) granskade 

vårdkommunikationen i patientundervisningen hos patienter med olika kroniska sjukdomar, 

exempelvis diabetes. Författarna kom fram till att sjuksköterskan ska visa engagemang, men 

även respekt och tålamod, värderades högt i patientutbildningen. Författarna menade att 

flexibilitet, att visa medlidande och att visa intresse ledde till ett öppet och ärligt 

informationsutbyte som kunde skapa möjligheter till egenvård (Thorne et al., 2004).

Stöd och tillgänglighet

I en amerikansk studie kom författarna Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) fram till att

socialt stöd hade stor betydelse för patienten, eftersom det kunde ge uppmuntran och främja 

ansvarstagande för rutinmässiga medicineringar. Socialt stöd, från såväl vården som familjen, 

samt en positiv attityd var av betydelse för en god egenvård. Deltagarna, som hade en positiv 

attityd, var mer aktiva i sin vård. De hade en större känsla av delaktighet och kontroll. De som 
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var motiverade tog ansvar att självständigt lösa problem och såg sin diabetes som en del i sitt 

liv. Patienter som hade ett stort stödjande nätverk hade en positiv inställning till egenvården. 

De sökte information på egen hand och försökte att ha en god sjukdomskontroll. Dessa 

patienter visade ett förstärkt empowerment som ökade deras känsla av kontroll och förmåga 

att hantera sin diabetes. Detta uppmuntrade till frågor och diskussioner och minskade obehag 

och rädslor samt förbättrade olika känslor för patienterna i sjukdomsprocessen. Studien visade 

även att det var positivt att utveckla en god relation till patienten, för att hjälpa honom eller 

henne att komma en bit på vägen i egenvården (Nagelkerk et. al., 2006). Även författarna 

Fugen, Sureyya, Mustafa, Secil och Ibrahim (2007) ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan 

gav socialt stöd i patientutbildningen för att patienten skulle uppnå en god livskvalitet. Socialt 

stöd var dessutom extra viktigt att ge till patienter som levde ensamma och använde mediciner 

för sin diabetes (Fugen et. al., 2007).

I en svensk studie fann författarna Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2007) olika

teman, som var viktiga i patientundervisningen, för att främja egenvården. Studiens teman 

handlade bland annat om att patienten fick vägledning i sin sjukdomsprocess. En av 

sjuksköterskan uppgift var att ge förslag och råd till patienten. Detta innebar att patienten blev 

påmind och uppdaterad om nödvändig kunskap. Det ledde till att patienten fick ett förstärkt 

självförtroende och lättare kunde hantera sin sjukdom i vardagslivet. Det blev uppenbart att 

diabetessjuksköterskans stöd och tillgång utvecklade en vilja hos patienten att ta ansvar för 

egenvården. Det stöd som gavs bidrog till en förtroendefull relation och gav patienten hopp. 

En annan viktig del var att patienten blev säker och oberoende genom att förstå 

diabetesbehandlingen. Det var även av betydelse att han eller hon hade kunskap och visste 

vad som var bäst för sig själv. Betydelsen av regelbunden kontakt var belyst i denna process. 

Patienterna ansåg att de behövde regelbundet stöd för att fatta beslut. Samtidigt ville de vara 

oberoende i att hantera sin sjukdom. För diabetessjuksköterskan var det även viktigt att 

patienten inte skulle behöva känna sig ensam. Diabetessjuksköterskan utvecklade en förmåga 

att upptäcka hinder och hot mot den enskilde personens hälsa, så att ångest och oro kunde 

minimeras. Det gav en enorm känsla av säkerhet för patienten att veta att 

diabetessjuksköterskan fanns i närheten och kunde kontaktas via telefon. Kontinuitet var 

viktigt i samarbetet mellan patienten och diabetessjuksköterskan. Syftet var att ge patienten 

trygghet och säkerhet i sitt eget ansvar så att sjukdomen kunde hanteras med tiden (Edwall et. 

al., 2007). 
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Författarna Edwall et. al. (2007) kom också fram till att det var viktigt att visa bekräftelse i 

patientutbildningen till diabetespatienter. Det skapades en förtroendefull relation och 

säkerställde ett öppet samarbete mellan sjuksköterskan och patienten. Detta ledde till 

tillfredställelse baserat på en fortlöpande kontakt med diabetessjuksköterskan, (DNS), som 

hjälpte patienten att klara av sin sjukdom i vardagslivet.

”We chat generally, a nice conversation, without any lecturing… I am very pleased with it. If 

I have any small questions or problems, I can take them up with the DNS and we resolve them 

together. Every time I have been there and had this discussion, it gives me a little kick. It 

confirms that things are just as good as I think they are”. (Edwall et.al, 2007, s. 776). Att 

patienterna fick en känsla av normalitet, trots att de hade en kronisk sjukdom, skapade ett 

lugn. Patienterna visste att de alltid kunde kontakta diabetessjuksköterskan när det behövdes. 

(Edwall et.al. 2007).

DISKUSSION

Sammanfattning av huvudresultaten

Resultatet visade att empowermentutbildning främjar patienternas egenvård på ett positivt sätt 

eftersom patienterna fick möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 

(Adolfsson et.al, 2007). Andra effektiva undervisningsformer var strukturerad 

gruppundervisning (Tankova et.al, 2004), individanpassad undervisning via sms (Hee-Seung 

et.al, 2007), individuell undervisning, med ett intensivt utbildningsprogram i öppenvården, 

Diabetes outpatient intensive management programme, där även telefonundervisning 

användes (Min-Sun et.al, 2007). Resultatet visade även att sjuksköterskans funktion är att 

behandla varje patient som en unik individ (Sigurdardóttir, 1999). Sjuksköterskan kunde med 

hjälp av bekräftelse skapa en förtroendefull relation till patienten. Stöd behövdes för att 

patienten skulle kunna fatta beslut och göra val angående sin diabets. Kontinuitet var en 

annan viktig faktor för att patienten skulle känna sig trygg och säker i sjukdomsprocessen 

(Edwall et.al, 2007). Patienterna utformade även olika mål med hjälp av diabetesutbildningen. 

För att detta skulle vara tillfredställande behövde sjuksköterskan ha en öppen dialog med 

patienten som byggde på respekt och närvaro (Hornsten at.al, 2005). Engagemang och 

flexibilitet var också viktigt i bemötandet för att egenvården skulle kunna bedrivas hos 

patienterna med diabetes (Thorne et. al. 2004).
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Resultatdiskussion

Många patienter tycker att det är svårt att ändra sin livsstil gällande kost eftersom det 

påverkar deras förmåga att umgås med vänner, familj och kollegor. Ett av skälen till 

svårigheterna att ändra livsstil beror på att undervisningen inte är anpassad efter individen 

(Brown et. al., 2002). Uppsatsförfattarna anser att rådgivning om kost borde bedrivas mer 

efter individens behov och finnas lättillgänglig. Därför kan exempelvis rådgivning via telefon, 

eller mobiltelefon, utnyttjas mer i diabetesvården då detta kan förbättra patienters 

blodsockervärde under en längre period. Ett flertal studier från Sydkorea stödjer 

uppsatsförfattarnas tankar kring detta (Hee-Seung et al., 2003, Min-Sun, et. al., 2007). För att 

telefonundervisningen skulle vara effektiv skrev deltagarna dagböcker över bland annat sina 

blodsockervärden och funderingar kring kost och motion. Detta visade sig medföra positiva 

upplevelser och erfarenhet från deltagarnas sida. (Hee-Seung, Jeong-Ah, 2003). Böcker och 

broschyrer är den vanligaste informationsmetoden i Europa medan det mest populära 

informationssättet i USA är video. Uppsatsförfattarna förstår att det är viktigt att 

sjuksköterskan ger stöd till patienter i vården eftersom det utvecklar en vilja hos patienter att 

ta ansvar för egenvården. För att det ska vara möjligt krävs en förtroendefull relation som 

baseras på ett öppet samarbete mellan patient och sjuksköterska. Samarbetet kan ge patienten 

hopp så att han eller hon blir säker och oberoende. Patienterna behöver regelbundet stöd för

att kunna fatta beslut. Därför är det en trygghet för patienten att veta att sjuksköterskan finns i 

närheten och kan kontaktas via telefon (Edwall et. al., 2007). Uppsatsförfattarna anser att 

undervisning via telefon, video, böcker och broschyrer kan användas som ett komplement till 

andra undervisningsformer och fungera mer som ett hjälpmedel vid uppföljning (Brown, et. 

al., 2002; Min-Sun, Hee-Seung, 2007).

I en studie kom författarna fram till att det förekommer missnöje kring bemötande och 

tidsbrist (Gåfvels, 1999). Uppsatsförfattarna frågar sig även om telefonrådgivning kan vara 

tidsbesparande? Tankarna kring detta är att om sjuksköterskorna använde telefonrådgivningen 

som en undervisningesform skulle de kunna planera sin tid på ett effektivt sätt och visa ett 

större engagemang och tålamod vid möten med patienter. Uppsatsförfattarna menar att den 

flexibiliteten skulle ge ett öppet och ärligt informationsutbyte som leder till att patienten 

skapar goda möjligheter till egenvård (Thorne et. al., 2004).
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Empowerment gruppundervisning är en effektiv undervisningsform eftersom den stimulerar 

till nya tankar och idéer. Samtidigt är det ett sätt att träffa andra patienter med samma 

sjukdomstillstånd. Detta får patienterna att känna sig mindre ensamma och mer trygga. 

Deltagarna blir även aktiva och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. För att detta 

ska var möjligt krävs det att sjuksköterskor har en öppen dialog med sina patienter (Nagelkerk 

et. al., 2006; Adolfsson et. al., 2008). Tankarna kring detta är att gruppundervisning även kan 

leda till att den enskilda individen glöms bort i undervisningen. Uppsatsförfattarna anser att 

den enskilda individen inte får den tid den behöver eftersom tiden måste läggas på alla 

deltagarna i gruppen. Men gruppundervisning handlar även om att varje individ måste ta 

ansvar och känna sig bekväm i gruppen för de andra deltagarna (Adolfsson et. al., 2008; 

Hörnsten et. al., 2008). 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor och patienter har olika tankar kring 

patientundervisning. Sjuksköterskor tänker många gånger på att behandla diabetes medan

patienterna vill bli bemötta med en helhetssyn. Därför ska sjuksköterskor utgå från patientens 

situation och behov (Hornsten et. al., 2005). Diabetes är en sjukdom som patienten måste leva 

med hela sitt liv. Den nya situationen kan ge många olika psykologiska reaktioner hos 

patienten. Det kan både vara komplicerat och förvirrande för patienten att göra förändringar i 

sin vardag (Almås, 2004.)  Det är viktigt att sjuksköterskor tar sig tid och lyssnar på 

patientens upplevelser och mål. Vården blir då patientfokuserad och patienternas delaktighet i 

vården ökar (Sigudardóttir, 1999). 

Att få stöd i rätt tid är betydelsefullt för en god egenvård. Stödet behöver inte bara komma 

från vården utan det är även viktigt för patienten att få stöd av andra personer i det sociala 

nätverket (Nagelkerk et.al., 2006). Därför ska sjuksköterskan visa ett stort engagemang och 

kontinuitet till patienterna (Thorne et. al., 2004; Edwall et. Al., 2007) Socialt stöd, från vården 

och familjen, var betydelsefullt för en god egenvård eftersom egenvårdskapaciteten påverkas 

av både inre och yttre faktorer. Det kunde till exempel vara familjesituationen, tillgång till 

hälso – och sjukvård och social tillhörighet. Orem(2001, refererad i Jahren Kristoffersen 

2002). 

Patienterna ska ta ansvar för sitt eget liv och visa självständighet Orem(2001 refererad i 

Jahren Kristoffersen, 2002). Det är inte sjuksköterskan som ska forma patientens mål om 
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livsstilsförändringar (Hornsten et. al., 2005). Istället är det patienten som ska utveckla intresse 

för undervisningen och utforma egna mål Orem(2001, refererad i Jahren Kristoffersen 2002). 

Det är viktigt med tillgänglighet eftersom sjuksköterskan ansvarar för att ge stöd till patienten. 

Sjuksköterskan kan då fungera som ett ”bollplank” genom att ge stöd och råd för att patienten 

ska kunna känna sig trygg och säker (Edwall et. al., 2007). 

Metoddiskussion

Vid sökningen av artiklar till den systematiska litteraturstudien användes några utvalda 

sökord. Till en början hade författarna svårt att hitta artiklar som stämde in på studiens syfte 

och frågeställningar. Sökorden breddades då för att sökträffarna skulle bli färre och på så vis 

blev det lättare att hitta relevanta artiklar. Utifrån det material som hittades omformulerades 

frågeställningarna och syftet. Inklusionskriterierna var mellan åren 1999-2008. 

Uppsatsförfattarna anser att begränsningarna var positiva för resultatet eftersom forskningen 

var nytillkommen. Tidigare forskning kan ge ett inaktuellt resultat eftersom forskningen inom 

detta område är under utveckling. Det är positivt att författarna har sökt artiklar som berör 

både diabetes typ 1 och typ 2. Det påverkar studiens resultat eftersom patientgruppen blir 

större och sökresultatet bredare. Artiklarna har granskats av båda författarna och litteratur har 

varit till hjälp för att förstå granskningsmallarna. Därför anser författarna att resultatet blir 

mer trovärdigt. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes, eftersom båda metoderna 

gav svar på frågeställningarna. De artiklar som användes i resultatdelen gav ett bra resultat 

och var relevanta för studiens syfte. Vad gäller de effektiva undervisningsformerna som tas 

upp i studien är uppsatsförfattarna medvetna om att det finns fler undervisningsformer som 

kan ge positiva resultat. Men med tanke på tiden har uppsatsförfattarna valt att begränsa 

artiklar gällnade undervisningsformer. De som tas upp i studien var de undervisningsformer 

som hittades utifrån de valda sökorden. Artiklar från olika länder har valts ut till studien 

eftersom kunskaper från andra länder är betydelsefulla för en utveckling av den svenska 

vården. Delvis för att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor har olika behov. 

Det kan också vara en nackdel att använda artiklar från olika länder eftersom vården inte ser 

likadan ut världen över.



27

Slutsats

Uppsatsförfattarna har kommit fram till att det är viktigt att visa engagemang och ge stöd till 

patienter och att patientundervisning behövs i olika former, både individuellt och i grupp. 

Avslutningsvis vill uppsatsförfattarna framhålla att det är betydelsefullt att se människan 

bakom sjukdomen och inte bara fokusera på värdet, HbA1c, för att främja en god egenvård.

Förslag till vidare forskning

Uppsatsförfattarna anser att mer forskning behövs för att studera olika undervisningsformer 

såsom internet, telefon och sms. Denna forskning kan göras i syfte att främja kontinuiteten i 

vården. Idag lever vi i ett samhälle där internet, telefon och sms används ofta. Det är viktigt 

för vården att hitta kommunikationssätt som finns i patienternas vardag. Studien kan 

exempelvis begränsas utifrån åldersgrupp och patientens individuella behov. Denna 

undervisningsform kan dessutom användas som ett behandlingskomplement för sjusköterskor. 

Uppsatsförfattarna rekommenderar att vidare forskning görs i form av enkäter och intervjuer.

Vidare anser uppsatsförfattarna att utbildningsprogram från andra läder borde studeras. Det är 

av betydelse för att den svenska vården ska få nya tankar och idéer. Uppsatsförfattarna 

föreslår att forskningen inom detta område görs med hjälp av intervjuer och enkäter.
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Bilaga 1

Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvantitativa studier

Fråga Ja Nej
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?
2. Återger abstraktet studiens innehåll?
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?
7. Är designen relevant utifrån syftet?
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?
9. Är inklusionskriterierna relevanta?
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?
11. Är exklusionskriterierna relevanta?
12. Är urvalsmetoden beskriven?
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14. Finns populationen beskriven?
15. Är populationen representativ för studiens syfte?
16. Anges bortfallets storlek?
17. Kan bortfallet accepteras?
18. Anges var studien genomfördes?
19. Anges när studien genomfördes?
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?
21. Anges vilka mätmetoder som användes?
22. Beskrivs studiens huvudresultat?
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?
24. Besvaras studiens frågeställningar?
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

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

Maxpoäng: 29

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008)
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Bilaga 2

Granskningsmall för kvalitetsbedömning, kvalitativa studier

Fråga Ja Nej
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?
2 Återger abstraktet studiens innehåll?
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?
7 Är designen relevant utifrån syftet?
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?
9 Är inklusionskriterierna relevanta?
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?
11 Är exklusionskriterierna relevanta?
12 Är urvalsmetoden beskriven?
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler?
15 Anges var studien genomfördes?
16 Anges när studien genomfördes?
17 Anges vald datainsamlingsmetod?
18 Är data systematiskt insamlade?
19 Presenteras hur data analyserats?
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?
21 Besvaras studiens syfte?
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Summa
Maxpoäng: 25

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008)


