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SAMMANFATTNING Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att klarlägga 

vilka omvårdnadsbehov som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes. Sammanlagt 15 

vetenskapliga artiklar valdes ut via sökmotorn Electronic Library Information Navigator 

(ELIN), databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) samt 

sökmotorn och databasen för medicinska artiklar som drivs av United States National Library 

of Medicine (MEDLINE), för vidare granskning. Sökorden type 2 diabetes AND quality of 

life AND nurs* användes. Alla titlar lästes, om titeln verkade relevant för forskningsområdet 

lästes även abstraktet. Kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes efter granskningsmallar 

med 28 bedömningskriterier. Omvårdnadsbehoven hos patienter med typ 2-diabetes som 

framkom vid artikel granskningen evidensgraderades på basen av kvalitetsgranskningen med 

hjälp av graderingsskala.  Resultatet visade att hjälp till förbättrad egenvård, önskan om 

utökad utbildning, information och kunskap, socialt stöd och kontinuerlig vårdkontakt var de 

omvårdnadsbehov som studien fann evidens för. Omvårdnadsbehov hos patienter med typ 2-

diabetes som framkom var kända sedan tidigare men föreliggande studie säkrade evidensen 

för dessa. Resultatet diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori där 

omvårdnaden måste ha en utgångspunkt i individens egna upplevelser av sina behov och hur 

dessa behov på bästa sätt kan tillfredsställas. Med hjälp av studiens resultat sammanlänkat 

med Virginia Hendersons teori om individens omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan få en 

bättre bild av vilka behov som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes för att bevara deras 

livskvalité.  

 

Nyckelord: Henderson Virginia, Typ 2-diabetes, Omvårdnadsbehov, Sjuksköterska,             

Systematisk litteraturstudie         

 

Keywords: Care needs, Henderson Virginia, Nurse, Systematic Literature Study, Type 2-           

diabetic 
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1 INLEDNING 

I mer än 3500 år har sjukdomen diabetes mellitus varit känd. År 120-180 kom Aretaios, som 

var en grekisk läkare, på ordet ”diabetes” och beskrev det som att den sjuke dricker rikligt och 

har stora urinmängder som doftar honungssött, ”mellitus”. (Agardh, Berne & Östman, 2005). 

I världen talas i nuläget om en diabetesepidemi på grund av att typ 2-diabetes ökar kraftigt 

vilket troligen har ett samband med att fetma och övervikt blir allt vanligare. I Asien och 

Nord- och Centralamerika beräknas inom 25 år antalet patienter med typ 2-diabetes öka med 

80-90% . Ökningen är inte lika kraftig i Sverige och i större delen av Europa, men inom 25 år 

beräknas antalet patienter med typ 2-diabetes öka med 50 % i Europa. Skillnaden mellan 

kontinenterna tros bero på livsstilsförändringar som leder till övervikt i kombination med 

olika ärftliga bakomliggande orsaker (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtkqvist & Östenson, 

2007).  Sammanlagt 5 % av alla dödsfall i världen orsakas årligen av diabetes, dödligheten 

kommer troligen att öka med mer än 50 % om inget görs snarast (World Health Organization, 

[WHO], 2009). Man tror att ökningen av typ 2-diabetes är en följd av att fler diagnostiseras 

med typ 2-diabetes och att befolkningens medellivslängd har ökat, då högre ålder är en 

riskfaktor för att utveckla den här typen av diabetes (Alvarsson et al., 2007; WHO, 2009). 

Eftersom det finns bättre behandlingsformer idag lever de som har diabetes längre och får fler 

barn som också bär på ärftliga anlag att utveckla sjukdomen. Ändrad livsstil och miljöfaktorer 

som bland annat fetma, otillräcklig fysisk aktivitet och stress kan påverka så att sjukdomen 

utvecklas tidigare i livet hos de människor som har genetiska anlag (Alvarsson et al., 2007). 

Insjuk-nandet i typ 1-diabetes är hög i de skandinaviska länderna om man jämför med andra 

länder. Allt fler barn och ungdomar mellan 0-18 år, får sjukdomen; det antal som årligen 

insjuknar har sedan slutet av 1980-talet nästan fördubblats och orsaken till detta är fortfarande 

oklar (ibid.). I Sverige lever mer än 365 000 personer med diabetes som är en av våra stora 

folksjukdomar. Diabetes delas in i 2 former, typ 1- och typ 2-diabetes; den senare är den 

vanligaste formen och svarar för 80-90 % av all diabetes. I Sverige behandlas årligen ungefär 

13 000 patienter i slutenvården för diabetes, år 2007 dog 1 960 personer till följd av denna 

sjukdom (Socialstyrelsen 2009). 
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1.1 Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är en ämnesomsättningssjukdom som karakteriseras av det kroniskt 

förhöjda glukoset i blodet vilket leder till en absolut eller relativ brist på insulin. Det finns två 

huvudtyper av diabetes, vid typ 1- diabetes förstörs bukspottkörtelns B-celler, vilket resulterar 

i absolut insulinbrist. Personer med typ 1-diabetes behöver insulin för att kroppen ska kunna 

hantera glukosnivåerna i blodet. Typ 2-diabetes orsakas av brist på insulin som produceras av 

bukspottkörteln, eller vållas av ett fel i hur kroppen reagerar på insulinet, ett fenomen som 

kallas insulinresistens (Meetoo, McGovern & Safadi, 2007). Symtomen vid diabetes utvecklas 

gradvis och dessa är främst glukos i urinen, stora urinmängder, kraftig törst, torra slemhinnor, 

torr hud, viktnedgång, trötthet och acetonliknande lukt i andedräkten (Ericson & Ericson, 

2002). Insjuknandet vid typ 2 – diabetes ger oftast inte lika ansenliga symtom, typ 2-diabetes 

har ett smygande förlopp som gör att kännetecknen utvecklas under en längre tid vilket oftast 

leder till att sjukdomen upptäcks i samband med att personen drabbats av komplikationer 

(Alvarsson et al., 2007).  Både typ1- och typ 2-diabetes kan leda till att komplikationer 

uppstår, oftast efter många års sjukdom. Sjukdomen påverkar både små och stora blodkärl 

samt nerver negativt vilket kan leda till förändringar som påverkar bland annat ögonens 

näthinnor, njurarnas funktion, ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning i kärlen i de 

nedre extremiteterna samt försämring av nervernas funktion (Alvarsson et al., 2007).  

 

1.2 Behandling  

För att blodglukosnivån ska vara stabil samt för att patienten skall ha en stabil psykisk hälsa 

och ha kontroll över andra sjukdomar skall det råda balans mellan kost, insulin och motion 

(Almås [red.] 2006). Vid typ 1-diabetes är en bra kost tillsammans med insulintillförsel basen 

för all diabetesbehandling. Med kostbehandling vid typ 2-diabetes kan blodglukosnivåerna 

normaliseras och kraven på den egna insulinavsöndringen minska. En kostbehandling måste 

vara individuellt anpassad till personens levnadssätt och värderingar för att den ska fungera 

(Agardh et al. 2005). Den kost som rekommenderas för typ 2-diabetiker är en kost med lite 

socker- och fettintag (Agardh et al. 2005 & Skafjeld [red.], 2006). Att få kännedom om kosten 

och hjälp med att använda kunskaperna praktiskt är för många med typ 2 diabetes en viktigare 

behandlingsform än medicinsk behandling. När kost och motion inte är tillräckligt som 

behandling sätts peroral antidiabetika eller insulin in som medicinsk behandling (Almås [red.] 

2006). 

 



3 

 

1.3 Att leva med typ 2-diabetes 

Att leva med en kronisk sjukdom som typ 2-diabetes för med sig förändringar i vardagslivet, 

patienten måste leva med sjukdomen och det den fordrar resten av sitt liv. Patienten behöver 

hjälp att bearbeta psykiska reaktioner och någon som lyssnar (Dunning 2009 & Almås [red.] 

2006) för att kunna ta emot kunskaper och sedan dra nytta av dem i sitt daliga liv med 

sjukdomen. Det är angeläget att patienten får handledning och undervisning och målet med 

detta är att patienten ska kunna hantera sin sjukdom genom att ha så mycket kunskap och 

färdigheter som möjligt för att uppnå stabil blodglukosnivå samt optimal egenvård vilket leder 

till trygghet och god livskvalité. Sjuksköterskan har i början av patientens behandling en mer 

styrande roll för att sedan övergå till att ge rådgivning och vägleda patienten då han/hon själv 

tar kontrollen och ansvar för sin sjukdom och sjuksköterskan fungerar som konsult (Almås 

[red.] 2006). Regelbundet stöd och kontakt med diabetesteamet hjälper patienten att hantera 

sin sjukdom; genom rådgivning och stöd kan patienten få hjälp till att bli delaktig i sin vård 

och i och med det bli stärkt och motiverad i sin sjukdom (Dunning 2009). Stabil 

blodglukoskontroll, socialt stöd, bemästringsstil, utbildning och vägledning kan bidra till 

bättre livskvalité hos individen (Skafjeld [red.] 2006) .  

 

1.4  Virginia Henderson 

Virginia Henderson påstår att både friska och sjuka människor har en del grundläggande 

behov. De grundläggande omvårdnadshandlingarna kommer enligt Henderson från de 

universella naturliga behoven. Tillvaratagande av dessa behov är ett villkor för sådana 

åtgärder som främjar patientens hälsa eller fridfulla död (Kirkevold, 2000).  Även om de 

mänskliga behoven är universella så är det individen som tolkar och tillfredsställer behoven 

och han/hon är för egen del beroende av sin kulturella och sociala bakgrund. Omvårdnaden 

måste ha utgångspunkt i individens egna upplevelser av sina behov och hur dessa behov på 

bästa sätt kan tillfredsställas (Kirkevold, 2000 & Jahren-Kristoffersen et al. 2005). Det 

tillstånd patienten befinner sig i påverkar kraven på hur behoven ska tillfredställas. För att 

kunna tillfredställa behoven som förändras krävs yrkeskunskap och särskild kompetens vilket 

sjuksköterskan har (Jahren-Kristoffersen et al. 2005). Sociokulturell bakgrund, fysisk och 

psykisk kraft, motivation och vilja samt antal levnadsår är faktorer som påverkar de 

grundläggande behoven samt hur individen kan tillgodose dem (Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskans uppgift är enligt Henderson att hjälpa patienten att uppnå det han/hon 

upplever som hälsa och välbefinnande samt en fridfull död. Henderson tolkar begreppet hälsa 
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som något mer än enbart frånvaro av sjukdom och hävdar att det är sjuksköterskans ansvar att 

bidra till att patientens utvecklas. Varje människa utvecklar en livsstil för att kunna 

tillfredsställa sina behov, som är grundläggande, som både kan hämma och främja individens 

hälsa (Henderson, 1982). Sjusköterskan stödjer individen och ger omvårdnad då denna inte 

kan ta till vara den livsstil som främjar hälsa och inte kan tillfredsställa sina behov på grund 

av brist på kunskap, vilja eller kraft (Figur 1). Enligt Henderson måste sjuksköterskan grunda 

sitt arbete på att försöka förstå de behov patienten upplever, samtidigt måste sjuksköterskan 

vara medveten om att hon har en begränsad förmåga att sätta sig in i patientens upplevda 

behov och att detta måste speglas fram till patienten genom sjuksköterskans förhållningssätt 

(Kirkevold, 2000). Det primära målet är att hjälpa patienten att bli självständig igen. 

Henderson utgår ifrån att människan är 

unik, självständig och aktiv och att 

omvårdnaden fokuseras på detta. 

Henderson är övertygad om att 

omvårdnaden måste utgå från kunskap 

som är baserad på forskning samtidigt som 

sjuksköterskan utgår från individens unika 

egenskaper (Henderson, 1982). 

Figur 1 (Kirkevold, 2000) s. 120                                                           

 

1.5 Definitioner 

Livskvalité är en individuell bedömning som är förankrad i kulturella, sociala och 

miljömässiga förhållanden (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Livskvalité i 

avseendet psykiskt, fysiskt och existentiellt välbefinnande omfattar människans individuella 

upplevelser av olika sidor av livssituationen. Livskvalité är individens värdering av sin 

livssituation och kan mätas mest tillförlitligt om individen själv får rapportera om hur den 

värderar sin livssituation. (Jahren-Kristoffersen et al. 2005 & Skafjeld [red.] 2006). 

 

Socialt stöd presenteras som ett samspel mellan människor och omfattar att påverka, bekräfta 

och stödja samt andra funktionella samspel som finns mellan två eller flera personer vid ett 

tillfälle (Hand & Bertero, 2007) 
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Egenvård är de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar 

och skador, det vill säga insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv (NE, 

2009). 

 

Omvårdnadsbehov, omvårdnad, berör främst sjuka, skadade eller funktionshindrade personer. 

Målet med omvårdnad är att lindra symtom och förbättra funktioner för att personens 

välbefinnande ska öka. Begreppet behov används för att förklara människors och djurs 

bestämda beteende och biologiska behov, som till exempel är fysiologiska, psykologiska och 

sociala behov (NE, 2009). 

1.6 Problemformulering 

Att drabbas av typ 2-diabetes innebär att patienten måste införa en ny livsstil för att anpassa 

det till sjukdomens krav (Almås [red.] 2006). Ett kroniskt tillstånd som typ 2-diabetes 

påverkar hela människan och bör därför beaktas ur ett fysiskt, psykologiskt, socialt och 

existentiellt perspektiv (Skafjeld [red.] 2006). Många som lever med diabetes har det bra trots 

sjukdomen, men det finns också de som upplever sin situation som svår, det är därför viktigt 

för sjuksköterskan att uppmärksamma patientens individuella behov för att förbättra 

omvårdnaden och behandlingen för att patientens livskvalité ska bevaras. Sjuksköterskan kan 

medverka till att påverka sjukdomsförloppet även om det är patienten som har det yttersta 

ansvaret för sin sjukdom och detta kan då leda till att patienten upplevelser livskvalité (ibid.). 

Förekomsten av typ 2-diabetes ökar i Sverige och sjuksköterskan möter dessa patienter i sin 

yrkesroll. Genom att uppmärksamma dessa patienters omvårdnadsbehov kan vi hjälpa dem att 

tillgodose behoven och att bevara patienternas livskvalité. 

1.7 Syfte  

Syftet var att klargöra vilka omvårdnadsbehov som föreligger hos patienter med typ 2-

diabetes. 

 

1.7.1 Frågeställning   

Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan identifiera för att 

tillgodose patientens med typ 2-diabetes omvårdnadsbehov i syfte att bevara patientens 

livskvalité? 
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2 METOD 

2.1 Design  

Vald design för följande arbete är en systematisk litteraturstudie. 

2.2 Urval av litteratur 

Urvalet av vetenskapliga artiklar skedde på Högskolan Dalarnas bibliotek där vetenskapliga 

artiklar söktes i sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN) samt i databasen 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) och sökmotorn och databasen för 

medicinska artiklar som drivs av United States National Library of Medicine (MEDLINE). 

Artiklarna som ingår i denna studie är kvalitetsgranskade enligt granskningsmallarna som är 

modifierade versioner av William, Stoltz och Bahtsevani (2006) för kvalitetsbedömning av 

kvantitativa och kvalitativa studier enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2008). 

(Bilaga I & II) 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för att finna vetenskapliga artiklar till den här systematiska  

litteraturstudien presenteras i figur 2. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

De sökord som ansågs relevanta för syftet och användes i denna litteraturstudie innefattade 

orden type 2 diabetes AND quality of life AND nurs*. Databasen MEDLINE gav 36 träffar 

den 5 oktober 2009. Sökmotorn Elin gav 50 träffar den 5 oktober 2009. Databasen CINAHL 

gav 19 träffar den 5 oktober 2009. Alla titlar lästes, det vill säga sammanlagt 105, och om 

titeln verkade vara relevant för forskningsområdet lästes även abstraktet. Sammanlagt valdes 

97 abstrakt ut och lästes, på de artiklar som ansågs betydelsefulla för det utvalda 

forskningsområdet. För vidare kvalitetsgranskning valdes 15 artiklar ut för att granskas utifrån 

modifierade mallar efter förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och William et al. 

(2006), (Bilaga I & II) Därefter togs teman fram utifrån de omvårdnadsbehov skribenterna 

fann i artiklarna och dessa evidensgraderades med hjälp av en graderingsskala modifierad 

efter Bahtesvani (2008), (Bilaga III). Slutligen erhölls sammanlagt 10 artiklar som användes i 

resultatet. 
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2.4.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för valda artiklar som användes bestod av att de skulle innehålla olika 

aspekter av omvårdnadsbehov som föreligger hos vuxna, 18 år eller äldre, patienter med 

diabetes typ 2 samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder utifrån dessa behov. Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar skrivna på engelska som publicerats mellan åren 2000-2009 valdes för att 

få bredd på forskningsuppgifterna som berör studiens syfte. De artiklar som uppnådde minst 

60 % av de 28 kriterierna i kvalitetsgranskningen inkluderades i föreliggande studie. 

 

2.4.2 Exklusionskriterier 

Under insamlingsprocessen av artiklarna valdes till att börja med de artiklar bort som var 

publicerade innan år 2000, dubbletter, och artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext samt 

översiktsartiklar, de som hade för dålig kvalitet genom att de inte nådde upp till minst medel 

kvalitet samt de artiklar där skribenterna inte fann några omvårdnadsbehov. 

 

2.5 Analys 

För att granska de vetenskapliga artiklarna användes 2 kvalitetsgranskningsmallar om 28 

kvalitetskriterier var enligt granskningsmallar modifierade efter förlagor av Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman et al. (2006). Utifrån Mallarna granskades bland annat syfte, 

design, forskningsmetod, antal deltagare och sammanfattning av studiens resultat. Ja-svar gav 

1 poäng, Nej-svar gav 0 poäng. Om artikeln fick 80 % av maxpoäng hade artikeln hög 

kvalitet, om artikeln fick 60 % av maxpoäng hade artikeln medelgod kvalitet, om artikeln fick 

under 60 % av maxpoäng hade artikeln lågt värde. En mall fanns för kvalitativa artiklar och 

en mall fanns för kvantitativa artiklar, (Bilaga I & II).   På basen av kvalitetsbedömningarna 

som gav artiklar med låg, medel eller hög kvalitet, evidensgraderades omvårdnadsbehov 

enligt rekommendationer av Bathsevani (2008), (Bilaga III) 

 

2.6 Etiskt övervägande 

Avsikten i föreliggande systematiska litteraturstudie var att skribenterna förhåller sig 

objektiva till granskning, analys och sammanställning av data från artiklar i resultatdelen samt 

annan litteratur. 
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Figur 2. Sökstrategier för urvalet av artiklar till resultatet.  

Sökord 

Type 2 diabetes AND 

quality of life AND 

nurs* 

 

CINAHL 

2000-2009 

Fulltext 

 

MEDLINE 

2000-2009 

Fulltext 

 

ELIN 

2000-2009 

Fulltext 

 

 

Antal träffar 

19 den 5oktober 2009 

 

 

Antal träffar 

36 den 5oktober 2009 

 

 

Antal träffar 

50 den 5oktober 2009 

 

Antal lästa 

Titlar 19 

Abstrakt 19 

Antal artiklar 2 

Antal lästa 

Titlar 36 

Abstrakt 30 

Antal artiklar 5 

Antal lästa 

Titlar 50 

Abstrakt 48 

Antal artiklar 8 

 

    Antal Kvalitativa= 2                           Antal Kvantitativa= 13 

 

                  Slutligen användes 10 artiklar i resultatet 

 

 
Bibliotek 

 

Bibliotek 
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3. RESULTAT 

3.1 Huvudresultat 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att klargöra vilka omvårdnadsbehov som 

föreligger hos patienter med typ 2-diabetes. Efter artikelgranskningen har det visat sig att de 

främsta omvårdnadsbehoven hos diabetiker med typ 2 var behov av hjälp till förbättrad 

egenvård (I) och önskan om utökad utbildning, information och kunskap (II). Dessa 

omvårdnadsbehov har efter artikelgranskning uppnått evidensgrad I, vilket innebär att fynden 

vilar på starkt vetenskapligt underlag, (tabell 1).  

 

3.1.1 Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag 

Omvårdnadsbehovet hjälp till förbättrad egenvård (I; tabell 1) som patienter med typ 2-

diabetes har för att deras livskvalité ska bevaras beskrivs av Huang, Perng, Chen och Lai 

(2008), Huang och Hung (2007), Moriyama, Nakano, Kuroe, Nin, Nitani och Nakaya (2009), 

Nagelkerk, Reick och Meengs (2005) samt Taylor, Oberle, Crutcher och Norton (2005) 

(Tabell 1). Huang et al. (2008) beskrev i studien att patienter med typ 2-diabetes har ett behov 

av att få hjälp med att hantera sin sjukdom och tankesätt, vanor och beteenden kring 

sjukdomen för att bevara sin livskvalité och förbättra egenvården. Om patienten hade 

förmågan att tänka positivt leder det till att denne effektivt kan hantera sina negativa tankar,  

beteende och utföra sin egenvård. Studien visade att de patienter som kan hantera sin sjukdom 

har en bättre blodsockerkontroll och upplever bättre livskvalité. Huang et al. (2007) skrev att 

det finns ett positivt samband mellan egenvård och livskvalité. De beskrev att de patienter 

med typ 2-diabetes som aldrig har varit inlagda på sjukhus för sin sjukdom upplever en bättre 

livskvalité jämfört med de patienter med typ 2-diabetes som har varit inlagda 2 gånger eller 

oftare. Dessa patienter hade ett behov av ökad kunskap om diabetesvård och deras egna 

förmågor för att förbättra sin egenvård. Moriyama et al. (2009) fann att de patienter med typ 

2-diabetes som har fått behandling under en längre tid upplever mer stress och mindre 

kontroll över sin egenvård vilket leder till en instabil blodsockernivå. Dessa patienter var 

därför i behov av någon som lyssnar på dem och tillsammans med dem försöker finna 

lösningar på deras problem och som ger positiv feedback under vårdtiden, vilket leder till att 

patienterna känner ett stöd som hjälper dem att förbättra sin egenvård och minskar stressen. 

Nagelkerk et al. (2005) beskrev att patienterna i studien uppskattar ett samarbete med 

sjuksköterskan som uppmuntrar dem till att ta eget ansvar, att utföra egenvård och instruerar 

dem. Det framkom att patienterna behöver hjälp med att identifiera individuella hinder, få 
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tillgång till ett stödjande nätverk, utveckla samarbetet och relationer med sjuksköterskan samt 

hjälp med att upprätthålla en positiv attityd för att förbättra egenvården. Taylor et al. (2005) 

påvisade att patienter med typ 2-diabetes behöver diskutera och reflektera kring sin egenvård 

för att finna individuella behov och ur det perspektivet finna passande åtgärder. Detta ledde 

till att patienterna känner sig stöttade av sjuksköterskan och inte styrda samt att de hade 

kontrollen över sjukdomen och inte att sjukdomen hade kontroll över dem vilket förbättrade 

egenvården.  

 

Omvårdnadsbehovet önskan om utökad utbildning, information och kunskap (II; tabell 1) som 

patienter med typ 2-diabetes har för att deras livskvalité ska bevaras beskrivs av Göz, Karaoz, 

Goz, Ekiz och Cetin (2007) och Hänninen, Takala och Keinänen-Kiukaanniemi (2000), 

Orvik, Johansen, Gullestad och Birkeland (2006), Nagelkerk et al. (2005) samt Iversen och 

Hanestad (2005). Göz et al. (2007) beskrev att patienternas allmänna hälsa och välbefinnande 

påverkas på olika sätt av typ 2-diabetes och dess behandling därför behöver patienternas 

livskvalité uppmärksammas. Göz et al. (2007) och Orvik et al. (2006) fann i sina studier att 

patienterna upplever bättre livskvalité om de har en högre utbildningsnivå om sjukdomen. 

Hänninen et al. (2001) fann att en utav faktorerna som förknippas med god livskvalité är 

patienternas tillfredställelse med diabetesutbildningen. Nagelkerk et al. (2005) fann att 

patienterna saknar kunskap, förståelse och information om sin diet- och vårdplan som de 

anser är för generell och behöver vara mer individuell. Patienterna var i behov av utbildningar 

som är mindre detaljerade och individuellt anpassade och som inkluderade skriftlig och 

muntlig information samt demonstrationer av hjälpmedel, vilket leder till att patienterna 

känner sig stärkta. För att tillgodose behovet i grupputbildning ska ett aktivt deltagande 

främjas genom att patienterna tillsammans får diskutera om sina känslor gällande 

sjukdomsprocessen och egenvården för att uppnå bättre livskvalité. Iversen och Hanestad 

(2005) beskrev att patienter med typ 2-diabetes har ett behov av att få mer information och 

utbildning om fotvård och de komplikationer som kan uppstå i framtiden på grund av 

sjukdomen. Det visade sig att utbildning har ett signifikant positivt samband med patienternas 

totala livskvalité som innefattar den psykiska och sociala hälsan.  

 

3.1.2 Resultat som vilar på måttligt vetenskapligt underlag 

Omvårdnadsbehovet socialt stöd (III; tabell 1) som patienter med typ 2-diabetes har för att 

deras livskvalité ska bevaras beskrivs av Chyun, Melkus, Katten, Price, Davey, Grey, Heller 
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och Wackers (2006), Gös et al. (2007), Huang et al. (2007), Moriyama et al. (2009) samt 

Taylor et al. (2005). Chyun et al. (2006) fann att betydelsen av stöd påverkar psykologiska 

faktorer positivt på det viset att patienter med typ 2-diabetes har mindre depressiva symtom, 

ångest och ilska. Gös et al. (2007) beskrev att behov av socialt- och känslomässigt stöd samt 

hjälp med att identifiera individuella mål och effektiva strategier tillsammans med 

sjuksköterskan finns hos patienter med typ 2-diabetes. Effektiva strategier kan omfatta  

utbildning, möten i grupp samt fastställda mål för att kunna hantera sjukdomen för att uppleva 

livskvalité. Huang et al. (2007) fann att det finns ett positivt samband mellan socialt stöd och 

livskvalité. Moriyama et al. (2009) beskrev att behovet av psykologiskt stöd, någon som 

lyssnar och ger positiv feedback, finns hos patienter med typ 2-diabetes under hela 

sjukdomsprocessen vilket leder till att patienternas livskvalité bevaras. Taylor et al. (2005) 

beskrev vikten av att patienter med typ 2-diabetes behöver kontinuerligt och individuellt stöd 

genom att samarbeta med sjuksköterskan, så att patienterna känner sig stöttade men inte 

styrda i sin egenvård. 

 

Omvårdnadsbehovet kontinuerlig vårdkontakt (IV; tabell 1) som patienter med typ 2-diabetes 

har för att deras livskvalité ska bevaras beskrivs av Hänninen et al. (2001) och Moriyama et 

al. (2009) samt Taylor et al. (2005). Hänninen et al. (2001) beskrev att patienter med typ 2-

diabetes behöver god kontinuitet i vården då det har ett positivt samband med fysisk och 

social funktion, mental hälsa och smärta vilket gör att livskvalitén bevaras. Moriyama et al. 

(2009) och Taylor et al. (2005) fann att patienter med typ 2-diabetes har ett fortsatt behov av 

stöd och kontakt regelbundet under hela sjukdomsprocessen för att bevara patienternas 

livskvalité. Taylor et al. (2005) skrev i studien att förändringar i patienternas negativa tankar 

och beteenden kan ske genom en kontinuerlig och god kontakt mellan patient och 

sjuksköterska. 
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Tabell 1 Vetenskapliga artiklar som säkrar evidensgraderna 1 och 2 gällande omvårdnadsbehov hos patienter 

med typ 2-diabetes. 

1 
Omvårdnadsbehov hos patienter med typ 2 – diabetes med evidensgrad 3 eller 4 (begränsat och otillräckligt 

vetenskapligt underlag) inkluderades ej i resultatet (evidensgraderingsskala, BILAGA III). Ett fullt antal av 

använda vetenskapliga artiklar presenteras i BILAGA V. 

 

Efter utförd evidensgradering och artikelgranskning enligt granskningsmallar i BILAGA I och 

II samt evidensgraderingsskalan i BILAGA III har det framkommit att resultatet i 9 artiklar 

hade evidensgrad I (starkt vetenskapligt underlag) samt att resultatet i 1 artikel har evidens- 

grad II (måttligt vetenskapligt underlag). Föreliggande studies resultat visade att de främsta 

omvårdnadsbehoven hos patienter med typ 2-diabetes bestod av hjälp till förbättrad egenvård 

(I), önskan om bättre utbildning, information och kunskap (II), socialt stöd (III) och 

kontinuerlig vårdkontakt (IV), (Tabell 1) 

 

Symbol Omvårdnadsbehov hos 

patienter med typ 2-diabetes 

Författare Kvalitets-grad Evidensgrad
1 

I Hjälp till förbättrad egenvård 

 

Huang et al. 2007  

Huang et al. 2008 

Moriyama et al. 2009 

Nagelkerk et al. 2005 

Taylor et al. 2005 

 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

I 

II Önskan om utökad utbildning, 

information och kunskap 

Gös et al. 2007 

Hänninen et al. 2001 

Orvik et al. 2006 

Nagelkerk et al. 2005 

Iversen et al. 2005 

 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

Hög 

 

I 

III Socialt stöd 

 

Chyun et al. 2006 

Gös et al. 2007 

Huang, et al. 2007 

Moriyama et al. 2009 

Taylor et al. 2005 

 

Medel 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

II 

IV Kontinuerlig vårdkontakt Hänninen et al 2001 

Moriyama et al 2009 

Taylor et al 2005 

 

Medel 

Medel 

Hög 

II 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka de omvårdnadsbehov som föreligger hos 

patienter med typ 2-diabetes. Studiens frågeställning utgick från vilka omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan kan identifiera för att tillgodose patientens med typ 2-diabetes 

omvårdnadsbehov i syfte att bevara patientens livskvalité. Av resultatet framkom det i 

föreliggande studie att det fanns evidens för att följande omvårdnadsbehov föreligger hos 

patienter med typ 2-diabetes: hjälp till förbättrad egenvård, önskan om utökad utbildning, 

socialt stöd och kontinuerlig vårdkontakt. Dessa omvårdnadsbehov vilade endera på starkt 

eller måttligt vetenskapligt underlag. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Hjälp till förbättrad egenvård 

Optimal egenvård leder till trygghet och god livskvalité. Dessa faktorer kan tillgodoses om 

patienter med typ 2-diabetes i början av sin sjukdom får hjälp av sjuksköterskan att bearbeta 

sina psykiska reaktioner och samtidigt ha någon som lyssnar. Detta leder till att patienterna 

lättare kan begagna sig av sina kunskaper i sitt dagliga liv och sin egenvård. Efter att 

sjuksköterskan i början haft en mer styrande roll övergår hennes roll till en konsultroll där 

rådgivning och vägledning står i centrum, detta för att patienterna själva ska ta och känna att 

de har kontrollen över sin sjukdom (Almås [red.] 2006). Det framkom i föreliggande studies 

resultat att för att patienter med typ 2-diabetes skulle bevara sin livskvalité och egenvård 

behövde de hjälp med att hantera sina beteenden, tankesätt och attityder kring sjukdomen. 

Genom att patienten lär sig att tänka positivt leder det till att hon/han effektivt kan hantera 

sina negativa tankar, beteende och utföra sin egenvård (Huang et al. 2008). Nagelkerk et al. 

(2005) beskrev att patienterna i studien värderar ett samarbete med sjuksköterskan som 

inspirerar dem till att ta eget ansvar, att utföra egenvård och handleder dem. Det framkom att 

patienterna behöver hjälp med att upptäcka individuella hämningar, få möjlighet att utnyttja 

ett stödjande nätverk, förbättra samarbetet och relationer med sjuksköterskan samt hjälp med 

att upprätthålla en positiv attityd för att förbättra egenvården. Även Taylor et al. (2005) studie 

visade att patienter med typ 2-diabetes behöver samtala och reflektera kring sin egenvård för 

att hitta individuella behov och ur den aspekten finna passande åtgärder. Detta ledde till att 

patienterna känner sig stöttade av sjuksköterskan och inte styrda samt att de hade kontrollen 
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över sjukdomen och inte att sjukdomen hade kontroll över dem vilket förbättrade egenvården. 

Att patienterna känner sig stöttade och inte styrda av sjuksköterskan anser skribenterna är 

viktigt för att patienter med typ 2-diabetes ska känna självtillit i sitt sätt kring att hantera 

sjukdomen och därmed också känna sig trygga. Skribenterna anser att det är av stor betydelse 

att sjuksköterskan hjälper patienter med typ 2-diabetes att förbättra deras egenvård och bevara 

livskvalité. Eftersom typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom och patienternas behandling utgår 

från optimal egenvård krävs det att patienterna bemästrar och kan ta eget ansvar för sin 

sjukdom för att bevara livskvalité vilket leder till att sjuksköterskan i början måste omtala 

vikten av optimal egenvård för patienterna och hjälpa till att tillgodose omvårdnadsbehovet 

samt hjälpa dem till förbättrad egenvård. Enligt Huang et al. (2007) finns det ett positivt 

samband mellan egenvård och livskvalité vilket de påvisade i sin studie, för att patienternas 

egenvård skulle förbättras krävdes ökad kunskap om diabetesvård och patienternas egna 

förmågor. Skribenterna anser att detta är ett betydelsefullt fynd som sjuksköterskan bör tänka 

på i möten med patienter med typ 2-diabetes för att behovet hjälp till förbättrad egenvård ska 

tillgodoses. 

 

4.2.2 Önskan om utökad utbildning, information och kunskap 

Att få utbildning och utökad kunskap om kosten och hjälp med att använda dessa kunskaper 

praktiskt är för många med typ 2 diabetes en viktigare behandlingsform än medicinsk 

behandling Blodsockernivån ska vara jämn för att patienten ska ha en psykisk stabil hälsa och 

för att hon/han ska ha kontroll över andra sjukdomar krävs det att det råder balans mellan 

kost, insulin och motion (Almås [red.] 2006). Det är angeläget att patienten får vägledning 

och utbildning och målet med detta är att patienten ska kunna hantera sin sjukdom genom att 

ha så mycket kunskap och färdigheter som möjligt för att uppnå stabil blodglukosnivå samt så 

bra egenvård som möjligt vilket leder till att patienten känner sig trygg och god livskvalité 

bibehålls (ibid.). Eftersom kostbehandlingen är betydelsefull vid typ 2- diabetes är det av stor 

vikt att den är individuellt anpassad till patientens värderingar och levnadssätt för att 

behandlingen ska vara så effektiv som möjligt (Agardh et al. 2005). Detta styrker Nagelkerk 

et al. (2005) som i sin studie fann att patienterna saknar kunskap, förståelse och information 

om sin diet- och vårdplan som de ansåg vara för generell och istället bör vara mer individuell. 

För att patienterna skulle känna sig stärkta behövde de utbildningar som är mindre detaljerade 

och mer individuellt anpassade samt som inkluderade skriftlig och muntlig information. 

Huang et al. (2007) skrev att de patienter med typ 2 diabetes som aldrig har varit inlagda på 

sjukhus för sin sjukdom upplever bättre livskvalité jämfört med de patienter med typ 2-
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diabetes som har varit inlagda 2 gånger eller oftare. Dessa patienter hade ett behov av ökad 

utbildning, information och kunskap om diabetesvård för att lättare kunna hantera sin 

sjukdom. Dessa fynd stödjer även Göz et al. (2007) och Orvik et al. (2006) att desto högre 

utbildningsnivå patienterna har om sin sjukdom, desto bättre livskvalité upplever dem. Iversen 

och Hanestad (2005) fann i sin studie att det största fyndet av behov hos patienter med typ 2-

diabetes var önskan om att få mer information och utbildning om de komplikationer som kan 

uppstå i framtiden på grund av sjukdomen. Ett signifikant positivt samband fanns mellan 

utbildning och patienternas totala livskvalité som innefattar den sociala och psykiska hälsan. 

Skribenterna anser att utbildning är betydelsefull eftersom det ökar patientens livskvalité och 

genom utbildning får patienten förståelse för sjukdomen och sjukdomsprocessen. Patienten får 

lättare förståelse mellan orsak och verkan vilket kan ha stor betydelse för egenvården, 

självkontrollen och patientens hela livssituation.   

 

4.2.3 Socialt stöd 

Regelbundet stöd och kontakt med diabetesteamet hjälper patienten att hantera sin sjukdom; 

genom rådgivning och stöd kan patienten få hjälp till att bli delaktig i sin vård och i och med 

det bli stärkt och motiverad i sin sjukdom (Dunning 2009). För att kunna bearbeta psykiska 

reaktioner behöver patienten stöd genom att någon lyssnar (Dunning 2009 & Almås [red.]) för 

att kunna ta emot kunskaper och begagna sig av kunskaperna i sitt dagliga liv (Dunning 

2009). Socialt stöd är en utav faktorerna som kan bidra till att patientens livskvalité bevaras 

(Skafjeld [red.] 2006). Chyun et al. (2006) fann att de patienter med typ 2-diabetes som fick 

socialt stöd hade mindre depressiva symtom, ilska och ångest och detta bevisade att stöd har 

en positiv verkan på psykologiska faktorer. Huang et al. (2007) beskrev i sin studie att det 

finns ett positivt samband mellan socialt stöd och liknade fynden i studien av Moriyama et al. 

(2009) och Taylor et al. (2005) där det framkom att kontinuerligt, individuellt och 

psykologiskt stöd, någon som lyssnar och ger positiv feedback behövs under hela 

sjukdomsprocessen för att patientens livskvalité ska bevaras. Taylor et al. (2005) påvisade 

även att för att behoven ska tillgodoses krävs ett samarbete med sjuksköterskan för att 

patienten ska känna sig stöttad och inte styrd. Skribenternas anser att det är av stor betydelse 

att patienterna får socialt stöd genom hela sjukdomsprocessen eftersom behovet finns där mer 

eller mindre hela tiden beroende var patienten befinner sig i sjukdomsprocessen och hur 

livssituationen ser ut. Skribenterna anser att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

detta för att kunna tillgodose patientens behov och bevara patientens livskvalité 
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4.2.4 Kontinuerlig vårdkontakt 

För att patienter med typ 2-diabetes ska kunna hantera sin sjukdom är det angeläget att de har 

kontinuerlig vårdkontakt vilket innefattar stöd och rådgivning under hela sjukdomsprocessen 

(Dunning 2009) vilket stöds av det resultat som framkommer i studier utförda av Moriyama et 

al. (2009) och Taylor et al. (2005). Hänninen et al. (2001) beskrev att god kontinuitet i vården 

för patienter med typ 2-diabetes har ett positivt samband med fysisk aktivitet, social och 

fysisk funktion, mental hälsa och smärta vilket leder till att patienternas livskvalité bevaras. 

Taylor et al. (2005) skrev att kontinuerlig och god kontakt mellan patient och sjuksköterska 

kan förändra patientens negativa tankar och beteenden. Skribenterna anser att det är av 

betydelse att patienter med typ 2 diabetes kontinuerligt har kontakt med vården för att en god 

egenvård ska upprätthållas och att patienten känner sig trygg. För att en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten ska formas samt för att patienten ska känna delaktighet anser 

skribenterna att sjuksköterskan i samråd med patienten behöver komma överens om ramar 

kring kontakt, diskutera målsättningar och frågor och hur ofta uppföljningar ska ske där bland 

annat kontroller görs av blodglukosnivå och det hela leder till att patienten får feedback.  

 

4.2.5 Diskussion utifrån Virginia Henderson 

Det omvårdnadsteoretiska underlaget som används i föreliggande studie baseras på Virginia 

Henderson omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). Av studiens resultat framkom det att hjälp till 

förbättrad egenvård, önskan om utökad utbildning, information och kunskap, socialt stöd och 

kontinuerlig vårdkontakt utgjorde de viktigaste omvårdnadsbehoven som föreligger hos 

patienter med typ 2-diabetes. Virginia Henderson menar att de grundläggande 

omvårdnadshandlingarna kommer från de universella naturliga behoven och att alla 

människor, sjuka och friska, har en del grundläggande behov där individen tillfredställer och 

tolkar dessa utifrån sin kulturella och sociala bakgrund, fysiska och psykiska kraft, motivation 

och vilja (Henderson, 1982).  För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens behov 

måste utgångspunkten vara från individens individuella upplevelser av behov och hur dessa 

bäst kan tillfredsställas (Kirkevold 2000 & Jahren-Kristoffersen et al. 2005). Sjuksköterskan 

bör komma ihåg att behoven förändras, det tillstånd patienten befinner sig i påverkar hur 

behoven ska tillgodoses och att sjuksköterska hjälper patienten att uppnå det han/hon upplever 

som hälsa och välbefinnande. Föreliggande studies resultat om de omvårdnadsbehov som 

föreligger hos patienter med typ 2-diabetes: hjälp till förbättrad egenvård, önskan om utökad 
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utbildning, information och kunskap, socialt stöd och kontinuerlig vårdkontakt har en grund 

som stämmer överens med Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Enligt Henderson är 

människan unik, självständig och aktiv, hon påstår att omvårdnaden måste fokuseras på detta 

och individens unika egenskaper samt bör utgå från kunskap som är forskningsbaserad 

(Henderson, 1982 & Kirkevold, 2000). Med stöd av Henderson ska sjuksköterskan stödja 

patienten och ge omvårdnad då patienten inte kan tillgodose sina behov på grund av brist på 

kunskap, vilja eller kraft. Grunden i sjuksköterskans arbete bör vara att förstå de behov 

patienten upplever och samtidigt vara medveten om att hon/han inte alltid kan sätta sig in i 

vad patienten upplever sig ha för behov (Kirkevold, 2000). Skribenterna anser att 

omvårdnaden kring patienter med typ 2-diabetes bör utgå från en stor del av det Henderson 

belyser i sin omvårdnadsteori. Som sjuksköterska anser skribenterna att det är av stor vikt att 

tillgodose patientens individuella upplevda behov eftersom varje individ är unik samtidigt 

som kunskapen är baserad på forskning, vilket är belyst av Henderson i hennes teori. 

Skribenternas anser att om patienternas individuella behov tillgodoses finns det en möjlighet 

att deras livskvalité bevaras. 

  

4.3 Metoddiskussion  

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Artiklar söktes via 

ELIN, CINAHL och MEDLINE ur Högskolan Dalarnas bibliotek. Sammanlagt användes 10 

artiklar från de tre databaserna i studien där 9 artiklar var kvantitativa och 1 var kvalitativ. 

Sökorden som användes för artikelsökningen var type 2 diabetes AND quality of life AND 

nurs*, dessa sökord motsvarar enligt skribenterna studiens syfte och frågeställning. 

Granskningsmallar som var modifierade efter förlagor av Forsberg och Wengström (2008) 

och Willman et al. (2006) användes för att kunna kvalitetsbedöma och granska artiklarna. 

Omvårdnadsbehoven som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes framkom efter 

evidensgradering enligt Bahtsevanis (2008) modifierade förordade rekommendationer för 

evidensgradering.  Studiens validitet anser skribenterna var garanterad genom att artiklarna 

granskades med hjälp av mätinstrument som utformades för att användas i systematiska 

litteraturstudier. De artiklar som erhölls till föreliggande studie var publicerade mellan åren 

2000-2009 för att få aktuella forskningsuppgifter som berör studiens syfte och var skrivna på 

engelska på grund av språkliga skäl. Skribenterna anser att replikerbarheten i föreliggande 

studie är säkrad för att studien kan göras om med samma metoder var som helst. Skribenterna 

anser i föreliggande studie att en styrka var att artiklarna som kvalitetsgranskades utgick från 
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fyra världsdelar: Nord- och Sydamerika, Asien och Europa och därför är den externa 

validiteten säkrad. Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsbehov som 

föreligger hos patienter med typ 2-diabetes samt frågeställning gällande vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan identifiera för att tillgodose patientens med typ 2-

diabetes omvårdnadsbehov i syfte att bevara patientens livskvalité?  

4.4 Förslag till vidare forskning 

Skribenterna anser att vidare forskning bör innefatta en jämförelse mellan 2 

sjukskötersketeam där det ena teamet är en kontrollgrupp och det andra teamet med 

sjuksköterskor får utförlig information om vilka behov som föreligger hos patienter med typ 

2-diabetes för att bevara deras livskvalité. Denna framtida forskning anser skribenterna som 

viktig för att utvärdera om sjuksköterskor behöver information om vilka omvårdnadsbehov 

som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes för att tillgodose patienternas individuella 

behov och bevara deras livskvalité.  

4.5 Studiens kliniska tillämpning 

Skribenterna till föreliggande studie anser att studiens resultat kan vara värdefull för 

sjuksköterskor som i sin yrkesroll möter patienter med typ 2-diabetes vilket kan underlätta för 

sjuksköterskor att tillgodose individernas individuella behov och för att deras livskvalité ska 

bevaras. Det är av stor betydelse som sjuksköterska att ha vetenskapsbaserade kunskaper och 

kliniskt beprövade erfarenheter i arbetet med vård av patienter med typ 2-diabetes 

4.6 Slutsats 

Att drabbas av typ 2-diabetes innebär att patienten måste införa en ny livsstil för att anpassa 

det till sjukdomens krav. Ett kroniskt tillstånd som typ 2-diabetes påverkar hela människan 

och bör därför beaktas ur ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Syftet i 

föreliggande studie var att undersöka och evidensgradera omvårdnadsbehov som föreligger 

hos patienter med typ 2- diabetes. Av resultatet framkom att patienter med typ 2-diabetes har 

följande omvårdnadsbehov: hjälp till förbättrad egenvård, önskan om utökad utbildning, 

information och kunskap, socialt stöd och kontinuerlig vårdkontakt. Hjälp till förbättrad 

egenvård och önskan om utökad utbildning, information och kunskap var de 

omvårdnadsbehov som kunde beläggas med starkt vetenskapligt stöd. Resultatet diskuterades 

utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori där omvårdnaden måste ha en utgångspunkt i 

individens egna upplevelser av sina behov och hur dessa behov på bästa sätt kan 

tillfredsställas. Med hjälp av studiens resultat sammanlänkat med Virginia Hendersons teori 
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om individens omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan få en bättre bild av vilka behov som 

föreligger hos patienter med typ 2-diabetes för att bevara deras livskvalité. Förekomsten av 

typ 2-diabetes ökar i Sverige och sjuksköterskan möter dessa patienter i sin yrkesroll. Genom 

att uppmärksamma patienter med typ 2-diabetes omvårdnadsbehov så kan det bidra till att 

patienternas livskvalité bevaras.  
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BILAGA I 

 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av 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 exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterier 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 Är studien etiskt granskad eller diskuteras etiken?   
26 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

27 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
Summa    

 

Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg medel hög 
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BILAGA II    

 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av 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 frågoställningen tydligt formulerad?   

7 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

8 Är designen relevant utifrån syftet?   

9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10 Är inklusionskriterierna relevanta?   

11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

12 Är exklusionskriterierna relevanta?   

13 Är urvalsmetoden beskriven?   

14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

15 Är undersökningsgruppen beskriven?   

16 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

17 Anges var studien genomfördes?   

18 Anges när studien genomfördes?   

19 Anges vald datainsamlingsmetod?   

20 Är data systematiskt insamlade?   

21 Presenteras hur data analyserats?   

22 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

23 Besvaras studiens syfte?   

24 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

25 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

26 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

27 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

28 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen 

beskrivna? 

  

Summa    

 
Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg medel hög 
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BILAGA III 

 

Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser ur Bahtsevani (2008). 

 

Evidensgrad I: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalité, eller en 

systematisk review/meta-analys med hög kvalité. 

 

Evidensgrad II: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité och minst två 

studier med måttlig kvalité. 

 

Evidensgrad III: Begränsad vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité eller minst två 

studier med måttlig kvalité.  

 

Evidensgrad IV: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalité och/eller 

studier med låg kvalité.  

 

Baserad på Britton (2000) i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine (1998) och 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2000). 
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BILAGA IV 
Tabell 3 Evidensgradering av vetenskapliga artiklar som används i föreliggande arbete inklusive artiklar med 

evidensgrad 3 (begränsad vetenskaplig resultat) som ej används i resultaten (evidensgraderingsskala, 

BILAGAIII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Omvårdnadsbehov hos typ 2 

diabetiker 

Författare Kvalitetsgrad Evidensgrad 

I Hjälp till förbättrad egenvård 

 

Huang, et al 2007 

Huang, et al 2008 

Moriyama et al 2009 

Nagelkerk et al 2006 

Taylor et al 2005 

 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

hög 

I 

II Önskan om utökad utbildning, 

information och kunskap  

Gös et al 2007 

Hänninen et al 2001 

Orvik et al 2006 

Nagelkerk et al 2006 

Iversen et al 2005 

 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

Hög 

I 

III Socialt stöd 

 

Chyun et al 2006 

Gös et al 2007 

Huang, et al 2007 

Moriyama et al 2009 

Taylor et al 2005 

 

Medel 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

II 

IV Kontinuerlig vårdkontakt Hänninen et al 2001 

Moriyama et al 2009 

Taylor et al 2005 

 

Medel 

Medel 

Hög 

II 

V Stödja, undervisa och informera 

anhöriga 

 

Orvik et al 2006 

 

Hög 

 

III 
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BILAGA V 

Sammanfattning av samtliga granskade artiklar 

 

 

 

 

Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Chyun, D 

Melkus, G 

Katten, D 

Price, W 

Davey, J 

Grey, N 

Heller, G 

Wackers, F 

 

2006 

USA 

 

Att fastställa sambandet 

mellan sociodemografisk, 

diabetesfaktorer, inklusive 

diabetesrelaterade 

mikrovaskulära 

komplikationer, kardiella 

riskfaktorer, och 

psykologiska faktorer 

tillsammans med 

livskvalitet. 

 

Kvantitativ  Frågeformulär 116 Studien visar att kvinnor, perifer och autonom neuropati, 

fysisk inaktivitet, högre BMI och förekomsten av 

depressiva symtom och ångest var förknippade med 

sämre livskvalité. Studien visade också att ångest, 

depressiva symptom, och neuropati är vanligare hos 

äldre vuxna med typ 2 diabetes. Dessutom kunde 

potentiellt viktiga korrelationer påvisas mellan 

psykologiska faktorer, neuropati, BMI och fysisk 

inaktivitet. 

Medel III 

        

Dellasega, C. 

Graber, N.J. 

Gabbay, R.A. 

Lendel, I. 

Mauger, D.T. 

Stuckey, H.L. 

 

2009 

USA 

 

Att undersöka om patienter 

med typ 2 diabetes får 

bättre behandlingsresultat 

genom att en särskild 

sjuksköterske-organisation 

tillämpas inom 

primärvården 

Kvantitativ Frågeformulär 549 Överlag var deltagarna i studien inte nöjda  

med sin nuvarande vård, och behövde förbättra  

HbA1c och blodtrycket. Många av patienterna hade inga 

individuella mål för de viktiga kliniska parametrarna 

som kan ha orsakat flera hinder som depression, svag 

anpassbarhet till deras behandlingsrekommendationer  

och mindre tillfredsställelse med behandlingen. Därför 

var denna patientgrupp i behov av att förbättrad resultat 

och mål genom förändringar i egenvård beteende och 

genomförande. Interventionen med 

sjuksköterskeorganisationen kan både förbättra 

egenvården och minska det känslomässiga lidandet hos 

patienterna med diabetes. 

Medel  

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Dellasega,%20C.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Graber,%20N.J.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Gabbay,%20R.A.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Lendel,%20I.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Mauger,%20D.T.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Stuckey,%20H.L.%22&start=0
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Gagliardino, J 

Gonzáles, C 

Caporale, J 

 

2007 

Argentina 

Att testa diabetesrelaterade 

attityder hos 

sjukvårdsteamets 

medlemmar och 

personer med diabetes i ett 

utvecklingsland, i detta 

fall, Argentina. 

Kvantitativ Frågeformulär 279 Studien visar att det finns en signifikant skillnad hos 

vårdpersonalen och diabetikernas attityder. Båda 

grupperna visade endast en liten överenskommelse 

om 3 påståenden; allvaret av diabetes typ 2, värdet av 

strikt kontroll och psykosociala konsekvenser av 

diabetes och patientautonomi. För att detta ska bli bättre 

kan det genom vidareutbildning bidra till en förbättrad 

kvalité på vården och livskvaliten för människor med 

diabetes och bidra till att minska kostnaderna för 

sjukdomen. 

Låg  

        

Ghanbari, A 

Yekta, Z 

Roushan, Z 

Lakeh, N 

 

2005 

Iran 

Att undersöka sambandet 

mellan personliga 

bakgrundsegenskaper och 

dimensioner av livskvalitet 

hos diabetiker. 

Kvantitativ  Frågeformulär 117 Studien visar att sociodemografiska och  

medicinsk personliga bakgrundsegenskaper påverkade 

flera dimensioner av livskvaliten hos patienter med typ 

2 diabetes. Den genomsnittliga poängen för livskvalité i 

denna studie var högre hos män än hos kvinnor. Både 

män och kvinnor fick samma poäng när det gäller 

dimensionerna fysisk funktion och deras förhållanden 

till släktingar. Vårdteam bör inte bara arbeta för att 

förbättra den objektiva hälsan utan också för att 

förbättra patienternas livskvalité. Korrekt bedömning 

bör göras av de faktorer som påverkar patientens 

livskvalité för att leda till bättre planering och som hjälp 

för sjuksköterskor, så sjuksköterskan kan vägleda 

patienterna till att nå tillfredsställande livskvalité.  

Medel  
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Göz, F 

Karaoz, S   

Goz, M. 

Ekiz, S  

Cetin, I 

 

2007 

Turkiet 

Att beskriva hur typ 2 

diabetiker upplever att 

socialt stöd påverkar deras 

livskvalité 

Kvantitativ Frågeformulär 66 Behandlingen vid typ 2 diabetes påverkar patientens 

hälsa och välbefinnande på olika sätt. Livskvalité är 

därför viktigt för patienterna, och därför bör 

vårdpersonal få information om hur de skall öka 

patienternas sociala stöd sedan genom att utveckla 

individuella mål tillsammans med patienten för att 

upprätthålla deras livskvalité. Genom att patienterna fick 

socialt stöd så ökade deras livskvalité. Manliga och 

pensionerade deltagare hade högst poäng. Med bättre 

utbildning höjdes upplevelsen av socialt stöd och 

livskvalité ökade. 

Medel II, III 

        

Huang, C-Y 

Perng, S-J 

Chen, H-F 

Lai, C-Y 

 

2008 

Taiwan  

Att testa sambandet  

mellan typ 2 diabetikers 

resurser och hur det 

inverkar på livskvaliten. 

Typ 2 diabetikernas 

resurser och sambandet 

mellan metabol kontroll 

och inverkar på 

livskvaliteten för 

diabetespatienter 

undersöktes också. 

 

Kvantitativ 

 

 

Frågeformulär 131 De flesta diabetes patienterna var missnöjda med sin 

hälsa, studien visade att de med fler resurser hade en 

bättre livskvalitet. Resultaten tyder på att en dålig 

blodsockerkontroll hos diabetespatienterna har en 

negativ effekt på livskvaliten, och när diabetiker 

använder sig mer av egen självkontroll, så kan de  

uppnå en bättre livskvalitet. Resultaten antyder att 

sjuksköterskor som använder sig av kognitiva 

beteendestrategier kan hjälpa diabetiker till att uppnå en 

bättre blodsockerkontroll och även främja bättre 

livskvalitet. 

Hög II 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Goz%20Fugen%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Karaoz%20Sureyya%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Goz%20Mustafa%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Ekiz%20Secil%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Cetin%20Ibrahim%22&start=0
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Huang, M-C 

Hung, C-H  

 

2007 

Taiwan 

Att undersöka hur 

livskvaliten påverkas hos 

typ 2 diabetiker över 40 år. 

 

Kvantitativ Frågeformulär 131 Resultatet visade att det fanns ett positivt samband 

mellan egenvårdsbeteende och upplevelsen av 

livskvalité. Ju bättre egenvårdsbeteende desto bättre 

livskvalité. Resultatet visade också ett positivt samband 

mellan socialt stöd och livskvalité, ju bättre socialt stöd 

en person har desto högre livskvalité har den.  

 

Medel II, III 

        

Hänninen, J 

Takala, J 

Keinänen-

Kiukaanniemi, S 

 

2001 

Finland 

Att försöka  

identifiera de faktorer inom 

diabetesvården som har ett  

samband med livskvalité. 

 

Kvantitativ Frågeformulär 260 Det viktigaste resultatet i denna studie är att  

kontinuitet i vården tycks vara en viktig faktor för 

att personer med typ 2 diabetes ska uppleva en god 

livskvalité. De diabetiker som hade behandlats hos 

samma läkare i minst 2 år tycktes ha en bättre psykisk 

hälsa och mindre smärta och de kände sig mer friska i 

sig än de som inte har en permanent läkare och 

patientkontakt. Livskvalité förknippades med 

regelbunden vård, kontinuitet i vården, besök hos en 

diabetes sjuksköterska och tillfredsställelsen med 

diabetes utbildningen. 

 

 

Medel II, IV 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Iversen, MM., 

Hanestad, BR. 

 

2005 

Norge 

Att undersöka vilken 

utbildning och rådgivning 

personer med typ 2 diabetes 

har fått inom primärvården 

och hur nöjda de är med 

dessa och vidare information 

de behöver. Syftet var också 

att undersöka om patienterna 

var tillfredsställda med 

utbildningen och 

rådgivningen samt hur det 

påverkade deras livskvalité. 

Sambandet mellan kliniska 

variabler som HbA1c, typ av 

behandling, 

sjukdomsspecifika symtom 

och patientens livskvalité. 

 

Kvantitativ Frågeformulär 101 Patienterna hade fått mest information om diet, fysisk 

aktivitet och behandling och minst information om 

fotvård samt framtida komplikationer. Tillfredsställelsen 

med utbildningen hade ett signifikant positivt samband 

till patienternas totala livskvalité, vilken innefattar 

patientens psykiska och sociala hälsa. Det visade sig att 

intensivare behandling leder till lägre livskvalité. 

Resultatet betonar att det finns ett behov inom 

primärvården för utbildning om fotvård och framtida 

komplikationer. Det är av stor vikt att utveckla 

tillfredställande utbildnings- och rådgivningsmetoder för 

sjuksköterskor inom primärvården eftersom det finns ett 

samband mellan dessa och livskvalité hos patienten. 

 

Medel II 

        

Lee, H-J  

Chapa, D  

Kao, C-W 

 

2009 

USA 

Att utvärdera 

diabeteskomplikationer i 

förhållande till depression  

hos patienter med typ 2-

diabetes genom medverkan 

av geografiska variabler. 

Samt utvärdera hur 

diabeteskomplikationer, 

depression och livskvalitet 

påverkar HbA1C hos 

individer med typ 2-diabetes 

genom medverkan av 

geografiska variabler. 

Kvantitativ Frågeformulär 55 Att vara och kvinna och yngre var i studien förknippat 

med depression hos typ 2 diabetiker. 

Diabeteskomplikationen neuropati hade det största 

sambandet med depression.  Svarta diabetiker hade 

sämre kontroll på blodsockernivåerna och hade då sämre 

HbA1c. Det är viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar 

depression och behandlar detta hos diabetikerna då det 

påverkar deras egenvård, medicinering och 

blodsockernivå negativt. Ett vårdverktyg för att 

upptäcka depressionen och mäta patienternas livskvalité 

behövs, som sjuksköterskan kan använda sig av. 

Psykoterapi behövs för att reducera depression och kan 

då förbättra blodsockerkontrollen och därmed också 

reducera förekomsten av depression hos typ 2 

diabetiker. 

 

 

Medel  

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Chapa,%20Deborah%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Kao,%20Chi-Wen%22&start=0
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Moriyama, M., 

Nakano, M., 

Kuroe, Y., Nin, 

K., Nitani, M., 

Nakaya, T. 

 

2009 

Japan 

Att undersöka vilken effekt 

en 12 månaders 

egenvårdsutbildning har på 

patienter med typ 2 

diabetes.  

 

 

Kvantitativ Frågeformulär 65 Egenvårdsutbildningen var framgångsrik i förhållande 

till patientens förmåga till beteendeändring, uppfyllelse 

av avsatta mål och hur effektiv patienten var och därmed 

förbättrades hälsan. Resultatet visade att en signifikant 

förbättring i egenvård hos deltagarna i 

interventionsgruppen och likaså förbättringar på 

blodsockernivåerna, kroppsvikt, minskat buk-omfång, 

diastoliskt blodtryck och livskvalité. Sjuksköterskan bör 

samarbeta med annan vårdpersonal för att förbättra 

patientens resultat. Sjuksköterskan kan vara den 

lämpliga personen att bedöma patientens riskfaktorer 

genom att utveckla ett egenvårdprogram, organisera ett 

team, dokumentera och övervaka patientens data, ge 

feedback till andra personalkategorier samt att forma ett 

totalt program för patienten. Många deltagare indikerade 

att de behövde fortsatt stöd och därför behöver framtida 

program också innefatta psykologiskt stöd 

Hög I, III, IV 

        

Nagelkerk, J., 

Reick, K., 

Meengs, L. 

 

2006 

USA 

Att beskriva upplevda 

hinder gällande 

egenvården för vuxna med 

typ 2 diabetes som lever på 

landsbygden samt att 

identifiera effektiva 

strategier i egenvården för 

att uppmärksamma behov 

och förändringar i klinisk 

praxis som skulle kunna 

underlätta egenvården för 

vuxna med typ 2 diabetes. 

 

Kvalitativ Intervju 26 De mest förekommande rapporterade hindren var brist 

på kunskap för en specifik dietplan, förståelse av 

vårdplanen och känslan av hjälplöshet och frustration på 

grund av okontrollerad blodsockernivåkontroll samt det 

fortsatta sjukdomsförloppet. Det har identifierats 

effektiva strategier för att utveckla ett samarbete mellan 

patient och vårdpersonal vilket upprätthåller en positiv 

attityd som ger ett aktivt lärande med stödperson som 

uppmuntrar och främjar patientens egna förmåga att ta 

ansvar. Resultatet belyser betydelsen av att identifiera 

hinder och strategier i utvecklingen samt i 

genomförandet av realistiska egenvårdsplaner samt 

vikten av ett gott samarbete mellan patient och 

vårdpersonal. Vetskap om hinder, identifiering av 

strategier för att övervinna hinder och möjligheten att 

lösa problem med vårdpersonal hjälper patienterna att 

hantera sin kroniska sjukdom som kräver flera dagliga 

beslut. 

 

Hög I, II 
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Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Orvik, E., 

Johansen, OE., 

Gullestad, L., 

Birkeland, KI 

 

2006 

Norge 

Att undersöka hur personer 

med typ 2 diabetes och 

deras partner upplever sin 

livskvalité samt vilket 

behov av kunskap 

partnerna behöver om 

sjukdomen. 

 

Kvantitativ Frågeformulär 150 Personer med typ 2 diabetes har en reducerad livskvalité 

jämfört med deras partners. Majoriteten av partnerna 

önskade mer information om sjukdomen och kände att 

de inte fick tillräckligt med stöd från sjukvärden. 

Strategier som syftar till att förbättra partnernas kunskap 

om sjukdomen kan vara av stor vikt att tillämpa för att 

förbättra behandlingen hos de personer med typ 2 

diabetes som lever i ett förhållande. 

 

Hög II 

        

Snellman, I 

Wikblad, K. 

 

2006 

Sverige 

Är att påvisa den 

preliminära validiteten för 

intervjuguiden som 

används i studien. Med 

hypoteserna; missnöjda 

eller ohälsosamma 

diabetiker får lägre poäng 

på hälsorelaterad 

livskvalité än de som 

klassificeras som 

hälsosamma, diabetiker 

som använder sig av 

undvikande som sin 

främsta copingstrategi 

omstrukturerar vitala mål 

för att inte förlora och 

därmed ökar dessa 

diabetikers missnöje. 

 

 

Kvalitativ Intervju 155 Resultatet i studien stämde med Antonovskys hälsoteori 

som användes i studien, även om en diabetiker är 

ohälsosam kan hon/han uppleva livskvalité och vara 

nöjd med livet som helhet. De två hypoteserna 

bekräftades; missnöjda eller hälsosamma diabetiker 

hade lägre hälsorelaterad livskvalité inom alla områden, 

förutom fysisk funktion och kroppslig smärta. En 

diabetiker som använder sig av undvikande som sin 

främsta copingstrategi omstrukturerar vitala mål för att 

inte förlora. Privat ekonomi verkade också vara av stor 

vikt för att uppleva hälsa och välbefinnande. Den största 

delen av deltagarna var nöjda med livet. Att som 

sjuksköterska i framtiden få tillgång till ett vårdverktyg 

som hjälper vårdpersonal att få ökad kunskap och ökad 

förståelse för varje patient och dens individuella behov 

anser studiens skribenter är viktigt. 

 

Medel  
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Författare 
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Land 

Syfte Design 

 

 

Datain- 

Samlings- 

metod 

Delta- 

gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet- 

grad 

Symbol 

Taylor. K., 

Oberle. K., 

Crutcher. R, 

Norton. P 

 

2005 

Kanada 

Att undersöka effekter av 

ett bättre samarbete mellan 

sjuksköterskor och läkare i 

vården av patienter med 

typ 2 diabetes genom att 

jämföra två grupper, en 

kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp.  

 

Kvalitativ Intervju 39 Studien visar att ett samarbete mellan sjuksköterska, 

dietist och sjukgymnast kan ge positiva följder för 

patienter med typ 2 diabetes. I studien studerades och 

jämfördes två grupper, en kontrollgrupp och en 

fokusgrupp. Patienter i fokusgruppen som hade 

kontinuerlig kontakt med ovanstående 

personalkategorier visade efter tre månader små 

förbättringar i HbA1C, blodtryck och i flera dimensioner 

av livskvalité trots att det var ett litet urval och att 

studien pågick under en kort tid. 

Hög I, III, IV 

        


