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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom och ett globalt hälsoproblem, där antalet 

insjuknande personer ökar kraftigt. Behandlingen vid diabetes typ 2 utgörs till största del av 

egenvård vilket ställer stora krav på patienten och på sjukvården. En bristande följsamhet till 

råd om egenvård kan leda till sämre hälsa för patienten och ökade kostnader för samhället.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som påverkar 

följsamheten till råd om egenvård hos patienter med diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har granskats. Databaserna CINAHL och PubMed har använts. 

Resultat: Faktorer som påverkade följsamheten till råd om egenvård identifierades och 

resulterade i fem huvudkategorier: Information; Kunskap; Socialt stöd; Teknologiskt stöd och 

Livssituation. Dessa faktorer framkom som viktiga för en god följsamhet till råd om egenvård. 

Slutsats: Det är av stor betydelse att försöka identifiera varje individs olika förutsättningar, 

för att på så sätt ha möjlighet att anpassa både information, utbildning och egenvårdsplanering 

utifrån individen. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, faktorer, följsamhet, information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Type 2 diabetes is an endocrine disorder and a global health problem, with the 

number falling ill persons greatly increases. Treatment of type 2 diabetes consists mainly of 

self-care, which places great demands on the patient and the healthcare system. A lack of 

compliance to advice on self-care can lead to poorer health for the patient and increased costs 

for society. 

Aim: The purpose of this literature review was to describe the factors that influence 

compliance to advice on self-care in patients with type 2 diabetes. 

Method: A literature review based on 15 scientific articles, both qualitative and quantitative 

articles were reviewed. The databases CINAHL and PubMed were used. 

Results: Factors affecting compliance to advice on self-care were identified and resulted in 

five broad categories: Information; Knowledge; Social support; technological support and 

Life situation revealed as important factors for low compliance to advice on self-care. 

Conclusion: It is very important to try to identify each individual's different conditions, in 

order to thus be able to customize both the information, education and self-care planning 

based on the individual.  

 

Keywords: Compliance, factors, information, self-care, type 2 diabetes. 
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INLEDNING 

Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom och ett utmanande hälsoproblem som drabbar allt fler 

människor världen över, vilket i sin tur kommer att ställa mer krav på sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal. Patientens egenvård är betydelsefull vid diabetes typ 2 för att kunna leva 

ett så normalt liv som möjligt och för att klara sig från komplikationer och följdsjukdomar. 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems teori fokuserar på egenvård och har delvis varit 

inspiratör till denna litteraturöversikt, där författarnas intresse är att samla kunskap om vilka 

faktorer som påverkar följsamheten till egenvård hos patienterna med diabetes typ 2. Detta för 

att vården bättre ska kunna identifiera, bemöta samt tillgodose patienternas behov för att de på 

bästa sätt ska lyckas få en ökad följsamhet till sin egenvård.    

 

 

BAKGRUND 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) hade 171 miljoner människor i världen 

diabetes typ 1 och typ 2 år 2000. De beräknar att antalet kommer öka till 366 miljoner 

människor år 2030. De menar att diabetes typ 2 utgör 90 procent av all diabetes och att 9 

procent av jordens befolkning över 18 år har diabetes typ 2. WHO´s beräkningar för Sverige 

visar att 292 000 människor i Sverige hade diabetes typ 2 år 2000 och den förväntade siffran 

beräknas till 404 000 år 2030. Faktorerna bakom att allt fler insjuknar i typ 2 diabetes, samt 

att debutåldern sjunker, beror på en ekonomisk utveckling världen över som har fört med sig 

kulturella och sociala förändringar. Kostomläggningar har resulterat i ökat socker- och 

fettintag i kombination med stress och minskad fysisk aktivitet vilket har lett till att fler blir 

överviktiga och insjuknar i diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 2015). Polonsky (2002) menar 

att det krävs ett stort engagemang av egenvård från de som insjuknar i diabetes typ 2 gällande 

regelbunden motion, kostreglering, dagliga blodglukoskontroller samt att följa eventuella 

läkemedelsordinationer livet ut. Polonsky (2002) betonar att trots stora ansträngningar av 

egenvård, kan ändå blodglukoset pendla mellan högt och lågt. Detta har en negativ inverkan 

på både små och stora blodkärl, som i sin tur kan leda till komplikationer och följdsjukdomar. 

Eftersom blodglukosvärdet kan variera trots god följsamhet, kan det för många leda till 

känslor av frustration och maktlöshet. Oron över att inte längre kunna lita på den egna 

kroppen kan skapa en osäkerhet för patienten. Detta kan hindra dennes förmåga att ta in 

information om sin sjukdom, vilket i sin tur kan påverka följsamheten negativt menar 

Polonsky (2002).  
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Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom som karaktäriseras av ett förhöjt blodglukos med 

anledning av nedsatt insulinproduktion eller insulinresistens. Detta påverkar cellernas 

upptagningsförmåga negativt. Den nedsatta insulinproduktionen beror delvis på att kroppen 

utsätts för hyperglykemi under en längre tid, men kan även bero på andra faktorer som ej är 

klarlagda. I bukspottskörtelns Langerhanska öar bildas det kroppsegna hormonet insulin som 

utsöndras efter varje måltid som ett svar på det förhöjda blodglukoset. Insulinets funktion är 

att öppna kroppens muskel- och fettceller så att glukoset kan nå fram och förbrukas som 

energi (Grefberg & Johansson, 2007). Vid diabetes typ 2 stiger blodglukosvärdet ofta 

långsamt under en längre tid, vilket gör att symtomen kommer smygande. De vanligaste 

symtomen brukar vara trötthet, törst, dimsyn samt att den drabbade kissar mycket och ofta. 

Om patienten uppvisar dessa symtom räcker det med ett förhöjt plasmaglukos för att få 

diagnosen diabetes typ 2. Om patienten däremot inte uppvisar några symtom krävs det minst 

två fasteglukosvärden tagna vid olika tillfällen och dagar vilka ska överstiga 7.0 mmol/l. En 

patient som diagnostiseras med diabetes typ 2 får instruktioner om hur denne kontrollerar sitt 

glukosvärde själv. HbA1c är ett blodprov som patienten följs upp med på vårdcentralen, som 

visar det genomsnittliga blodglukoset de senaste 2-3 månaderna. HbA1c målvärde är <52 

mmol/mol vilket motsvarar ett p-glukos på 9 mmol/l, men målvärdet kan vara individuellt  

(a.a). 

 

Enligt Grefberg och Johansson (2007) kan förhöjda glukosvärden under en längre tid både ge 

mikro- och makrovaskulära komplikationer, som i sin tur kan leda till allvarliga 

följdsjukdomar för patienten. Hjärtinfarkt och stroke är exempel på makrovaskulära 

följdsjukdomar som ökar risken att dö i förtid vid typ 2-diabetes. Mikrovaskulära 

komplikationer kan vara retinopati som betyder kärlförändringar i näthinnan och kan leda till 

försämrad syn eller blindhet. En annan mikrovaskulär komplikation är nefropati som också är 

kärlförändringar vilket leder till försämrad njurfunktion som i sin tur kan leda till kronisk 

njursvikt med behov av dialys. Neuropati är ytterligare en mikrovaskulär komplikation som 

kan ge varierade konsekvenser beroende på vilken del som drabbas där inkontinens, 

erektionsproblem eller bortfall av känsel i extremiteter är några exempel (a.a). 

             

Egenvård 

Enligt Deakin, McShane, Cade och Williams (2005) lyckas endast sju procent av patienter 
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med diabetes typ 2 följa sin egenvård. I Sverige finns det nationella riktlinjer för egenvård vid 

diabetes typ 2. Några områden de fokuserar på är förebyggandet av diabetes typ 2, kontroll av 

blodglukosnivån, diabeteskomplikationer och patientutbildning (Socialstyrelsen, 2010). Vid 

behandling av diabetes typ 2 är det viktigt att blodglukosnivån är stabil, där behandlingen 

främst är indelad i tre delar, adekvat kost, motion samt läkemedelsbehandling (Grefberg & 

Johansson (2007). Läkemedelsbehandlingen utgörs av metformintabletter (insulinkänsligheten 

i cellerna ökar) och/eller insulininjektioner. Samband har konstaterats mellan ett BMI (Body 

Mass Index) över 25 och fysisk inaktivitet hos personer med typ 2 diabetes. Det bevisar att 

kost och motion har stor inverkan på sjukdomen (Plotnikoff et al., 2007). Då patienten utför 

sin egenvård är det av stor vikt att denne kan tolka resultatet av sitt blodglukosvärde, för att på 

så sätt kunna anpassa kost, motion och läkemedelsbehandling beroende på vad värdet visar 

(Andersson., Jeppsson., Lindholm,. Rydholm., & Ulander. 2004). 

 

Kost 

Kosten som rekommenderas för typ 2-diabetiker är kost med lite socker- och fettinnehåll, 

fiberrik samt med omättade- och fleromättade fetter. Att få kännedom om kostens betydelse 

och hjälp med att tillämpa den i vardagen, är för många med typ 2 diabetes en viktigare 

behandlingsform än den medicinska behandlingen (Cabrera-Pivaral et al. 2000; 

Socialstyrelsen, 2010). 

 

Motion 

Genom att utföra fysisk aktivitet regelbundet i form av promenader, cykling, simning eller 

liknande aktivitet under minst 30 minuter påverkas insulinkänsligheten i kroppens celler och 

blodglukosvärdet till det positiva (Socialstyrelsen, 2010; Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 

2003). 

 

Blodglukoskontroll  

Kontrollen kallas P-glukos och görs av patienten själv genom ett stick i fingret där resultatet 

visar blodglukosvärdet vid sticktillfället. Ett förhöjt blodglukosvärde kallas hyperglykemi 

medan ett lågt blodglukosvärde kallas hypoglykemi. Genom att själv kunna mäta och tolka 

sitt blodglukosvärde samt veta hur man behandlar sig med adekvata åtgärder, är grunden till 

en god egenvård (Grefberg & Johansson, 2007; Socialstyrelsen, 2010) 
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Läkemedelsbehandling 

Metformintabletter är oftast första steget i läkemedelsbehandlingen. När inte kost, motion 

eller metforminbehandling visar sig vara tillräckliga, för att uppnå ett stabilt blodglukosvärde 

sätts insulinbehandling in. Att ha god följsamhet till eventuella läkemedelsordinationer är 

viktigt för att hålla blodglukosvärdet i balans (Grefberg & Johansson, 2007; Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Fotvård 

Blodcirkulationen i fötterna är ofta nedsatt hos diabetespatienter, detta leder till att sår lättare 

uppstår. Såren kan vara svårläkta på grund av den nedsatta blodcirkulationen och kan i vissa 

fall leda till amputation (Grefberg & Johansson, 2007; Wong, Mok, Chan & Tsang, 2005). De 

rekommendationer som finns angående fotvård är att personen ska vara uppmärksam på sår, 

sprickor, svullnader eller nagelförändringar. Tvätta och smörja fötterna dagligen är viktigt och 

även enkla fotövningar som tåhävningar är bra för att öka blodcirkulationen i fötterna 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Orems teori om egenvård  

Enligt omvårdnadsteoretikern Orem (2001) är målet med omvårdnad att så långt som möjligt 

uppmuntra och hjälpa patienten till självständighet. Hennes teori klargör och beskriver 

omvårdnadens roll och belyser betydelsen av egenvård. Detta menas med att individen 

självständigt utför egenvården samt att sjuksköterskan främjar individens förmåga till 

egenvård. Orem (2001) beskriver att patientundervisning är en viktig del för att hjälpa 

patienten till egenvård, vilket i sin tur underlättar dennes inlärnings- och utvecklingsförmåga. 

Att identifiera patientens vårdbehov är sjuksköterskans roll, där omvårdnadsplaner ska 

upprättas med förtydligande om vem som skall utföra åtgärderna såsom sjuksköterska, patient 

eller annan person. Orem (2001) menar att beroende på kulturella bakgrunden och den sociala 

omgivningen påverkar detta egenvårdshandlingarnas utformning. Vidare definierar hon 

egenvård som sysslor som patienten tar initiativ till själv och utför för sin egen skull, för att 

kunna upprätthålla välmående, hälsa och liv. Orem (2001) teori kan ses som en balansmodell 

där patientens resurser och egenvårdskrav utgör en balans eller obalans. När det uppstår en 

obalans i patientens egenvård leder det till ett ökat omvårdnadsbehov. 

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan måste ha rätt kompetens för att kunna anpassa behandlingen efter personens 
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förutsättningar och levnadssätt. Detta för att behandlingen ska fungera och för att patienten 

ska få god följsamhet till egenvård (Agardh, Berne & Östman, 2005). International Council of 

Nurses [ICN] (2009) har tagit fram etiska koder som sjuksköterskans arbete ska utgå från. 

Koderna är baserade på fyra grundläggande ansvarsområden, främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (a.a). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014a) ska omvårdnaden utgå från en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt där det är 

viktigt att visa respekt för patientens autonomi, värdighet och integritet. Omvårdnaden vilar 

på en humanistisk människosyn där sjuksköterskans arbete skall bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet (a.a).  

 

Följsamhet 

Enligt Fossum (2007) är begreppet följsamhet inte oproblematiskt eftersom det oftast utgår 

från sjukvårdens syn på behandling och inte utifrån patientens syn på behandling. 

Följsamhet är ett begrepp som ofta är förekommande inom omvårdnadsforskning. Nivån av 

följsamhet visar i vilken utsträckning patienten tillämpar råd och riktlinjer vid till exempel 

kost, motion och läkemedelsbehandling. Samspelet mellan patient och vårdpersonal är 

avgörande för hur väl patienten följer angivna icke farmakologiska och farmakologiska 

behandlingar (Hunt. 1998). För att en patient ska uppnå en god följsamhet, är det viktigt att 

dennes anhöriga får vara delaktiga i patientens behandling eftersom de anhörigas stöd 

påverkar patientens följsamhet i stor utsträckning. En bristfällig följsamhet hos patienten kan 

resultera i att farmakologisk behandling måste tillsättas då det annars kan påverka 

livskvaliteten negativt samt att behovet av sjukvård kan öka (Andersson et al., 2004). Inom 

hälso- och sjukvården definieras följsamhet som de råd patienten får, av exempelvis en 

sjuksköterska, och som ska följas (Evangelistas. 1999). Trots att det finns riktlinjer för 

egenvård att eftersträva, är följsamheten hos många patienter begränsad och årskontroller hos 

många diabetespatienter uteblir enligt Asante (2013) samt Wiwanitkit och Wiwanitkit (2012). 

 

Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som drabbar fler och fler människor världen över och ses som 

ett utmanande hälsoproblem för sjukvården, där högre krav kommer att ställas på 

vårdpersonalens kompetens enligt WHO (2015). Att leva med diabetes typ 2 påverkar hela 

kroppen såväl psykiskt som fysiskt. Det medför ett stort ansvar och engagemang hos patienten 

gällande egenvård, för att på bästa sätt hantera sin sjukdom samt minimera risken för 

diabeteskomplikationer (Socialstyrelsen, 2010). Författarna vill med denna litteraturöversikt 
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studera vilka faktorer som kan ha betydelse för patienter gällande följsamhet till råd om 

egenvård. Genom att öka kunskapen hos sjuksköterskor kan de lättare hjälpa patienter att följa 

egenvårdsråd. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som påverkar följsamheten 

till råd om egenvård hos patienter med diabetes typ 2. 

 

 

Definition av centrala begrepp 

Följsamhet, beskrivs av Rydholm och Hedman (2010) hur väl patienten följer de 

rekommendationer om hur han eller hon ska hantera sin sjukdom. 

Egenvård, syftar till Orems (2001) teori där patienten själv tar initiativ till insatser som en 

patient kan vidta för att behandla sig själv för att främja välbefinnande, hälsa och liv.  

 

METOD 

 

Design 

Enligt Polit och Beck (2008) är en litteraturöversikt ett bra tillvägagångssätt för att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område. Litteraturöversikten är baserad på vetenskapliga artiklar 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Genom att studera och jämföra befintlig 

forskning på ett systematiskt sätt med en litteraturöversikt, menar Polit och Beck (2008) att 

det finns möjlighet att hitta eventuella likheter mellan olika studier. 

 

Urval av litteratur 

Databaserna Cinahl och Pubmed har använts för litteratursökning vilka fokuserar på forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengströms, 2013). För att finna artiklar som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte, användes sökningar baserad på fritext med sökorden type 2 

diabetes, NOT type 1 diabetes, compliance, self-care, self-management, information, 

education och nurse på ett systematiskt sätt i angivna databaser, vilket menas att samma 

sökord användes i varje databas. För att kombinera olika söktermer användes de booleska 

operatorerna AND, OR och NOT (Friberg, 2012). (Se bilaga 1. Tabell 1). 
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Inklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska eller svenska, publicerade mellan år 2005-2015 med abstract 

samt tillgängliga i full text och Peer review valdes. Artiklar som uppfyllde medel och hög 

kvalitet har inkluderats i resultatet (Willman, Stoltz & Bahtesevani, 2011; Forsberg & 

Wengströms, 2013). Kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats. Studier från olika 

delar av världen där personer med diabetes typ 2 oavsett kön eller ålder har inkluderats. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar publicerade före år 2005 samt artiklar som innehöll patienter med diabetes typ 1 

exkluderades för att endast få artiklar med diabetes typ 2. De artiklar som ej uppfyllde medel 

till hög kvalitet i kvalitetsgranskningen samt de som inte fanns tillgängliga i full text 

exkluderades. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Värderingar av artiklarnas kvalitet genomfördes med Högskolan Dalarnas modifierade 

version av Willman, Stoltz och Bahtesevani (2011) och Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmallar. (Se bilaga 3 & 4). Den kvalitativa och kvantitativa mallen utgår ifrån 

frågeställningar där varje fråga motsvarar noll eller ett poäng, ju fler poäng desto högre 

kvalitet får artikeln. Den kvantitativa mallen har maxpoäng 29, medelkvalitet utgörs av 60-79 

procent vilket motsvarar 17-23 poäng och högkvalitet utgörs av >80 procent vilket motsvarar 

24-29 poäng i granskningsmallen. För den kvalitativa granskningsmallen är maxpoängen 25, 

medelkvalitet utgörs av 60-79 procent vilket motsvarar 15-20 poäng och högkvalitet utgörs av 

>80 procent vilket motsvarar 21-25 poäng i granskningsmallen. För granskning av artikel med 

mixed-method ansats, genomfördes granskningen utifrån båda granskningsmallarna. Artiklar 

som uppnådde medel till hög kvalitet har inkluderats i resultatdelen. (Se bilaga 2. Tabell 2). 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna sökte både enskilt och gemensamt efter vetenskapliga artiklar i de angivna 

databaserna, utifrån de angivna sökorden och inklusionskriterierna. För att finna relevanta 

artiklar som inkluderades i resultatet användes olika urvalssteg vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är ett bra tillvägagångssätt: 

Första steget var att söka med de angivna sökorden i de olika databaserna, därefter lästes titlar 

och de som överensstämde med syftet valdes gemensamt ut.  

Andra steget var därefter att tillsammans läsa abstracten som tillhörde de relevanta titlarna. 



 

8 

 

I det tredje steget valdes de abstract som svarade mot litteraturöversikten syfte. Därefter lästes 

de utvalda artiklarna i sin helhet, där de artiklar som uppfyllde syftet gemensamt valdes ut till 

resultatet.  

Författarna läste totalt igenom 46 artiklar tillsammans, varav 24 artiklar valdes bort på grund 

av att innehållet inte var relevant mot litteraturöversiktens syfte. De resterande 22 artiklarna 

poängsattes gemensamt utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och Forsberg och 

Wengströms (2008) granskningsmall för att säkerställa att medel till hög kvalitet på artiklarna 

uppnåddes. Resultatet baseras på 15 artiklar, varav sju artiklar uppnådde medel kvalitét och 

nio uppnådde hög kvalitet. (Se bilaga 2, tabell 2).  

 

Dataanalys 

De 15 inkluderade artiklarnas resultat skrevs ut och lästes gemensamt i sin helhet flertalet 

gånger, för att förhindra att något feltolkats (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2012). Författarna 

letade efter faktorer i artiklarnas resultat som påverkade följsamheten till råd om egenvård. De 

faktorer som identifierades markerades och texten som överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte lyftes ut. Därefter jämfördes det reducerade resultatet från artiklarna 

för att identifiera eventuella likheter och skillnader. Faktorerna som påverkade följsamheten 

till råd om egenvård resulterade i fem kategorier vilka presenteras med rubriker i 

resultatdelen.     

 

Forskningsetiska aspekter 

En viktig aspekt inom vetenskaplig forskning är god etik. Deltagarna i de artiklar som har 

valts ut till resultatet, har informerats och gett sitt samtycke till att delta. Valda artiklar har 

tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Rådande lagar och regler har 

tillämpats i de länder där studierna är utförda (Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna 

har sökt, granskat och sammanställt tidigare forskning med en strävan att vara objektiva och 

sanningsenliga.   

 

RESULTAT 

 

Faktorer som påverkar följsamhet till råd om egenvård presenteras i fem kategorier: 

Information; Kunskap; Socialt stöd; Teknologiskt stöd samt Livssituation. 
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Information 

Deltagare från flera studier menade att en viktig faktor för att motiveras till egenvård var att få 

individuellt anpassad information och råd om sin diabetes och egenvård (Furler, Walker, 

Blackberry, Dunning, Sulaiman, Dunbar, Best & Young, 2008; Moser, Van der Bruggen, 

Widdershoven, & Spreeuwenberg, 2007; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006; Poskiparta, 

Kasila & Kiuru, 2006). I flera studier framkom att deltagarna upplevde att den information de 

fick av sjuksköterskan angående egenvård var alltför generell (a.a).  I en studie av Nagelkerk 

et al. (2006) fann många deltagare att den information de fick från sjuksköterskor var 

bristfällig och inte individanpassad. Den var också svår att förstå vilket försvårade 

följsamheten till råd om egenvård. Vidare ansåg deltagarna att den information de fick 

angående kostråd vid förhöjt eller för lågt blodglukos var otillräcklig, de visste inte vad de 

kunde ändra eller lägga till i kosten beroende på om blodglukosvärdet var högt eller lågt. 

Deltagarna hade trots dålig information en god följsamhet, men när blodglukosvärdena var 

oregelbundna uppstod känslor som frustration och hjälplöshet (a.a). 

 

Enligt Poskiparta et al. (2006) var inte informationen från sjuksköterskor och läkare tillräcklig 

angående vilka konsekvenser dålig följsamhet till råd om egenvård kan ge. Betydelsen av 

livsstilsförändringar som kost och fysisk träning prioriterades inte utan nämndes endast 

kortfattat av sjuksköterskorna. Detta ledde till att deltagarna ansåg att de inte fick den 

stöttning och uppföljning som de behövde (a.a). Faktorer som förbättrade följsamheten till råd 

om egenvård var när sjuksköterskor och läkare tog sig tid att informera, uppmuntra och 

motivera deltagarna om vikten av att upprätthålla en god egenvård (Nagelkerk et al., 2006). 

De deltagare som fick bra information kunde även vara delaktiga i utformningen av sin 

egenvårdsplanering. Detta ledde till att de lyckades i större utsträckning med följsamheten än 

de som inte var delaktiga. Det visade sig också att de personer som hade en positiv attityd 

lyckades bättre med egenvården (Clarke, 2009). 

 

I Poskipartas et al. (2006) studie videofilmades sjuksköterskor och läkare när de gav 

information och råd till deltagarna. I filmerna framkom det hur lite information och råd 

deltagarna fick gällande sin egenvård. Deltagarna fick inte veta vilka konsekvenser ohälsosam 

kost kunde ge eller betydelsen av motion vid diabetes typ 2. Deltagarna fick heller inte någon 

uppföljning (a.a). 
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Kunskap 

Det framgår i flertalet studier att diabetesutbildning i grupp anses vara en viktig och 

avgörande faktor för att få adekvat kunskap om diabetes typ 2 och därmed bättre följsamhet 

(Brown, Garcia, Winter, Silva, Brown & Hanis, 2011; Clarke, 2009; Furler et al., 2008; 

Kulzer, Hermanns, Reinecker & Haak, 2006; Moser et al., 2008; Nagelkerk et al., 2006; 

Ozcelik, Yiginer, Arslan, Serdar & Kardesoglu, 2010). Ozcelik et al. (2010) beskriver att en 

hälsosam livsstil och god sjukdomsinsikt är viktiga faktorer som genereras av en 

diabetesutbildning. I en studie från USA av Brown et al. (2011) resulterade 

diabetesutbildningen i lägre HbA1c för personerna i deltagargruppen som hade återkoppling 

med en diabetessjuksköterska, jämfört med de i kontrollgruppen som inte hade återkoppling. 

Mätvärden som blodtryck och blodglukos förbättrades i både deltagar- och kontrollgrupp 

under studiegångens två år (a.a). Diabetesutbildningen gav ökad kunskap och förståelse för 

sjukdomen och hur sambandet mellan kost och motion påverkade blodglukosvärdet (Moser et 

al., 2008). Kunskapen om vilken positiv inverkan egenvården har på sjukdomen resulterade i 

bättre följsamhet till råd om egenvård bland deltagarna (Furler et al., 2008; Moser et al., 2007; 

Nagelkerk et al., 2006).  

 

I en studie av Nagelkerk et als. (2006) visade resultatet att deltagarnas kunskapsbrist berodde 

på att de inte deltog i erbjuden diabetesutbildning. Detta på grund av att deltagarna inte hade 

tid, att träffarna var för långa eller att de tyckte att undervisningen inte var relevant. Enligt 

Brown et al. (2011) var antalet deltagare i diabetesutbildningen fler om de haft kontakt med 

en diabetessjuksköterska tidigare än de som inte hade någon fast kontakt med en 

diabetessjuksköterska.  

 

I en studie av Kulzer et al. (2006) jämfördes tre olika diabetesutbildningar. Det bästa 

resultatet med lägst HbA1c framkom i den diabetesutbildning som fokuserade på motivation, 

känslor och tankar. I de övriga utbildningarna fick deltagarna enbart konventionell 

undervisning så som allmän information om diabetes typ 2, kost- och motionsråd samt vikten 

av blodglukoskontroller eller i kombination med individanpassad utbildning (a.a). Nagelkerk 

et als. (2006) studie visade att deltagarna som ej genomgått någon diabetesutbildning hade för 

lite kunskap och förståelse om kostens betydelse samt svårigheter med att anpassa kosten, 

vilket blev en faktor som påverkade följsamheten till egenvård negativt. För lite kunskap om 

läkemedlens verkan samt hur och när dessa skulle tas och användas var även en bidragande 

faktor till en försämrad följsamhet (a.a). 
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Socialt stöd 

Flera studier beskriver vikten av att deltagarna får ett bra stöd från familj, anhöriga och 

vänner (Brown et al.. 2011; Furler et al., 2008; Lundberg et al., 2011; Moser et al., 2008; 

Nagelkerk et al., 2006). När personer i deltagarnas omgivning fick kunskap och förståelse för 

de förändringar personer med diabetes typ 2 måste göra, ledde det till att familjen, anhöriga 

och vänner kunde stötta och hjälpa deltagarna att öka följsamheten till egenvård (a.a). I 

studien av Sprague et al. (2006) och Yin et al. (2010) visade resultatet att det var enklare att 

följa läkemedelsordinationerna och kontrollera blodglukoset regelbundet, än vad det var att 

tillämpa egenvård som kost och motion. Nagelkerk et al. (2006) beskriver att de personer som 

upplevde att de hade ett bra stöd från sin omgivning hade en positivare attityd och syn på sin 

sjukdom samt att de hade lättare att följa de råd som gavs angående kost och motion. 

 

I en studie av Furler et al. (2008) beskrev deltagarna vikten av att familjemedlemmarna också 

skulle få diabetesutbildning för att kunna skapa en bättre förståelse och få mer kunskap om 

sjukdomen. Enligt Yin, Wei och Hong (2010) var stödet från familjen en positiv och viktig 

faktor för deltagarna för att lyckas med en god följsamhet till råd om egenvård. Deltagarna 

behövde familjemedlemmarnas stöd för att kunna tro på sig själva och sina förutsättningar 

(a.a). Familjens påminnelser och stöd angående kost, vad deltagarna fick äta, när de skulle äta 

och hur mycket de fick äta resulterade i bättre följsamhet (Moser et al., 2008; Nagelkerk et al., 

2006). Även stödet deltagarna fick från sina familjer angående medicinering var av stor 

betydelse, då familjen påminde deltagarna om att ta sina mediciner regelbundet. De 

familjemedlemmar som även hade kunskap om de mediciner som deltagarna hade, 

underlättade följsamheten för deltagarna och därmed blev följsamheten till egenvård bättre 

(a.a). I en studie från Thailand av Lundberg & Thrakul (2010) beskrevs att stödet från 

familjen var den viktigaste och mest avgörande faktorn för att följsamheten till egenvård 

skulle bli bra.  

 

Teknologiskt stöd  

Uppföljning och återkoppling från sjuksköterskor har en stor betydelse gällande följsamheten 

till egenvården enligt studier av Nesari, Zakerimog, Rajab, Bassampour och Faghihzadeh 

(2010); Poskiparta et al. (2006). I en studie av Nesari et al. (2010) beskrivs att en 

sjuksköterskeledd telefonuppföljning hade stor betydelse då HbA1c minskade signifikant för 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Sjuksköterskorna hjälpte deltagarna 

dagligen via telefon att komma ihåg eventuell medicin, uppmuntra till daglig motion och 
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hälsosammare kost, fotvård samt blodglukoskontroller (a.a). I en studie av Nes et al. (2010) 

beskrev deltagarna att de fick god återkoppling från sjuksköterskor vilket hjälpte dem att 

stärka effektiva copingstrategier för sin egenvård gällande hälsosam kost, kontrollera 

blodglukos, ta sina mediciner och motionera oftare. Deltagarna upplevde att stödet som 

sjuksköterskorna gav i återkopplingen gjorde de mer positiva till en hälsosammare livsstil 

(a.a). 

 

I Nes et als. (2010) studie fick deltagarna föra dagbok via dator eller mobiltelefon. De skrev 

om känslor, strategier, erfarenheter, de fick även skriva frågor till ansvarig sjuksköterska. 

Deltagarna fick sedan personlig återkoppling på sina dagböcker från en sjuksköterska som 

uppmuntrade och vägledde dem hur de skulle hantera sin diabetes gällande kost- och 

motionsråd, avslappningsövningar, blodglukoskontroller samt regelbunden 

läkemedelsanvändning. Dagböckerna resulterade i att flertalet av deltagarna uppnådde en god 

följsamhet till råd om egenvård (a.a).   

 

I en studie från Sydkorea av Kim & Song (2008) visade det sig att med hjälp av SMS och 

internetbaserade program där sjuksköterskor hade en kontinuerlig återkoppling med 

deltagarna var resultatet av HbA1c lägre. Studien undersökte en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp, där varje deltagare i interventionsgruppen skrev in sitt blodglukosvärde 

dagligen på en hemsida via dator eller mobiltelefon. Utifrån de inskrivna värdena fick 

deltagarna sedan återkoppling från en sjuksköterska där denne gav rekommendationer för hur 

de skulle kunna förbättra blodglukoset. Kontrollgruppen skrev endast in sina värden likt 

interventionsgruppen, men fick ej någon återkoppling från sjuksköterska. Resultatet visade på 

att den grupp som fått återkoppling och rekommendationer från sjuksköterska angående hur 

blodglukosvärdet kunde förbättras påvisade lägre HbA1c (a.a). 

 

I en studie från Kanada av Yu et al. (2014) blev deltagarnas följsamhet till råd om egenvård 

bättre när de använde sig av ett webbaserat program via dator. Programmet påminde 

deltagarna genom att skicka ut e-post om att sköta sin egenvård gällande blodglukoskontroll, 

kost- och motionsråd samt regelbunden användning av läkemedel. De deltagare som lyckades 

bra med användningen av det webbaserade programmet påvisade lägre HbA1c, bättre 

blodtryck samt lägre kolesterol och vikt. Några av deltagarna ansåg inte att det webbaserade 

programmet var till någon nytta, detta berodde på att trots en god följsamhet till råd om 

egenvård blev resultaten misslyckade ändå. Det i sin tur ledde till att deltagarna ej fann det 
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relevant att lära sig mer om sin sjukdom, hur de skulle hantera den eller hur de skulle kunna 

använda det webbaserade programmet som stöd. Dålig internetanslutning var också en faktor 

som påverkade resultatet (a.a).  

 

Livssituation 

Kostnad framkom som en avgörande faktor för vissa och som skapade svårighet att få 

följsamhet i egenvården (Lundberg & Thrakul, 2011; Nagelkerk et al., 2005; Ozcelik et al., 

2010). I en studie av Nagelkerk et al. (2006) från USA påvisades att den dyra kostnaden för 

medicin och teknisk utrustning gjorde det svårt att fullfölja sin egenvård. För vissa av 

deltagarna berodde det på att de saknade sjukförsäkring som annars täckte dessa kostnader 

(a.a). I en turkisk studie av Ozcelik et al. (2010) visade det sig att deltagare som omfattas av 

en samhällsförsäkring som täckte kostnader för kroniska sjukdomar hade lägre HbA1c än de 

som inte hade någon samhällsförsäkring. I en studie från Thailand av Lundberg och Thrakul 

(2011) beskrivs att ekonomi är en viktig faktor för att få god följsamhet i sin egenvård. Flera 

deltagare i studien hade det svårt ekonomiskt och arbetade mycket för att kunna försörja sina 

familjer som är av högre prioritet. Det gör att de varken har tid eller ekonomi för att få god 

följsamhet till sin egenvård (a.a). 

 

I en studie från USA av Yin et al. (2010) framkom det att egenvården påverkades av hur länge 

deltagarna haft sjukdomen, desto längre de haft diabetes typ 2 desto bättre var följsamheten 

till råd om egenvård (a.a).  Men i studier från Turkiet och USA framkommer det att beroende 

på utbildningsnivå, där de deltagare som genomgått högre studier än enbart grundskola, 

påvisade lägre värde av HbA1c (Ozcelik et al., 2010; Yin et al., 2010). Ozcelik et al. (2010) 

menade att de deltagare som hade en högre utbildning även hade en bättre sjukdomsinsikt än 

de som enbart genomgått grundskolan.  

   

I en studie från Thailand av Lundberg och Thrakul (2011) och i en studie från Australien av 

Furler et al. (2008) beskrivs hur den kulturella bakgrunden har stor inverkan på deltagarnas 

följsamhet till råd om egenvård speciellt vad gäller kost och motionsvanor. De menar att 

beroende på vilken kultur och de traditionella maträtter som hör till, bidrar till att göra det 

svårare för deltagarna att eftersträva vårdens kostråd. Stöd från familjen angående 

kostanpassning var en viktig del för deltagarna då det visade sig vara av betydelse för 

egenvården (a.a).    

 



 

14 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultat 

Följsamhet till råd om egenvård kan påverkas av flera olika faktorer. Många människor som 

har diabetes typ 2, ställs inför stora livsstilsförändringar som kan vara omfattande och 

komplicerade. Det kan kräva mycket tid, energi och inte minst kunskap om sjukdomen för att 

klara av att leva ett så normalt liv som möjligt. Följsamheten till egenvård påverkades negativt 

av olika faktorer så som bristfällig information, för höga kostnader av läkemedel och material. 

Det framgick även att ålder och kultur kunde ha en negativ inverkan på egenvården. Faktorer 

som underlättade följsamheten till egenvård var att personer med diabetes typ 2 fick bra stöd 

och motivation, från familj och anhöriga. Sjuksköterskor visade sig vara en viktig faktor 

som påverkade följsamheten till det positiva genom information, återkoppling och 

rekommendationer. Det som också visade sig vara viktigt var att personerna med diabetes typ 

2 fick individanpassad information samt fördjupad kunskap om sjukdomen för att 

åstadkomma en god följsamhet till råd om egenvård. 

 

Resultatdiskussion 

Artiklarna som analyserades i resultatet genomfördes i olika länder som USA, Irland, 

Australien, Sydkorea, Tyskland, Thailand, Nederländerna, Norge, Iran, Turkiet, Finland, 

Kanada. 

 

Individanpassad information var en viktig faktor som framkom och som kan göra att 

följsamheten till råd om egenvård förbättras. Flera av artiklarnas resultat grundar sig på att 

informationen som patienterna fått av sjuksköterskor inte var individanpassad vilket ledde till 

en försämrad följsamhet till råd om egenvård (Furler et al., 2008; Moser et al., 2007; 

Nagelkerk et al., 2006; Poskiparta et al., 2006). Detta anser författarna var en faktor som 

påvisar hur viktigt det är att sjuksköterskan har förmågan att identifiera vilken information 

patienten är i behov av för att denne ska erhålla förståelse och kunskap om sin situation. 

Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan anpassar informationen, vilket är ett viktigt 

verktyg för patienten för att kunna ges bästa förutsättningar till god egenvård. Detta tycker 

författarna stämmer väl överens med Orems (2001) teori om egenvård, vilken beskriver 

sjuksköterskans roll som är att identifiera patientens individuella vårdbehov för att på så sätt 

kunna främja patientens förmåga till egenvård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014b) 

ska omvårdnaden byggas utifrån en helhetssyn, ett etiskt förhållningssätt där respekt visas för 
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patientens autonomi, integritet och värdighet. Författarna menar att genom individanpassad 

information visas respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. För om 

informationen som patienterna får angående råd om egenvård är bristfällig, påverkas 

följsamheten till egenvård negativt. Faktorer som generell och bristfällig information 

påverkade följsamheten till råd om egenvård negativt hos patienterna (Furler, et al., 2008; 

Moser et al., 2007; Nagelkerk et al., 2006; Poskiparta et al., 2006).  

 

En annan faktor som bidrog till att följsamhet till råd om egenvård förbättrades var 

diabetesutbildning i grupp. Det visade sig i resultaten att de patienter som erhöll utbildning 

om diabetes typ 2 fick bättre kunskap och förståelse om sin sjukdom. Dessa lyckades därmed 

uppnå ett lägre Hba1c värde än de patienter som inte fick någon diabetesutbildning. Ett 

intressant resultat som framkom från Kultzer et als. (2006) studie som genomfördes i 

Tyskland var att den diabetesutbildning som fokuserade på faktorer som känslor, tankar och 

motivation visade sig ge bäst resultat i form av ett lägre HbA1c. Författarna anser det därför 

viktigt och betydelsefullt att sjuksköterskor är lyhörda för patienternas tankar och känslor, för 

att bättre kunna vägleda och motivera dem till att uppnå en god följsamhet till råd om 

egenvård. Polonsky (2002) beskriver att diabetes typ 2 är en komplicerad sjukdom som kräver 

stora ansträngningar av patienterna, detta kan leda till negativa känslor som frustration, 

hjälplöshet och maktlöshet. I Orems (2001) teori beskrivs att sjuksköterskans stöd är viktigt 

och kan ge patienterna en känsla av trygghet och förhindra att de känner sig ensamma. 

Författarna menar att genom att bekräfta patienternas tankar och känslor kan det underlätta 

patientens följsamhet till råd om egenvård. 

 

Det framkom i många studier att socialt stöd från familj, anhöriga och vänner var viktigt för 

patienterna för att få en god följsamhet till råd om egenvård (Brown et al., 2011; Furler et al., 

2008; Lundberg & Thrakul., 2011; Moser et al., 2008; Nagelkerk et al., 2006). Desto mer 

kunskap familjen hade om sjukdomen ökade stödet för patienterna till god egenvård. 

Framförallt var stödet angående kostomläggningen en viktig faktor, när familjen påminde om 

vad och när de skulle äta resulterade det i en bättre följsamhet (Ozcelik et al., 2010). Detta 

styrks även av Furler et al.(2008) samt Lundberg och Thrakul (2011) som i sitt resultat 

beskrev att stödet från familjen gällande kostomläggningar var mest avgörande för att 

följsamheten till egenvård skulle bli lyckad. Det kan enligt Orem (2001) krävas olika 

ansträngningar från både patienten och från dennes anhöriga, för att följsamheten till egenvård 

ska bli god.  Författarna ser betydelsen av att göra familjen delaktig samt att det borde 
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fokuseras mer på att även dem får kunskap och utbildning om diabetes typ 2. 

 

Följsamheten till råd om egenvård ökade även då patienterna hade bra stöd och uppföljning 

från sjuksköterskor. Orem (2001) menar att målet med omvårdnad är att sjuksköterskan bör 

stödja och uppmuntra patienten till självständighet i sin egenvård. Detta tror författarna är 

viktigt ur många perspektiv men framförallt att patienten blir mer delaktig i sin egenvård, 

vilket kan leda till ökad följsamhet till råd om egenvård. I studien av Nesari et al. (2010) 

framgick det att när sjuksköterskor hade regelbunden återkoppling till patienterna via telefon 

resulterade detta i sänkta HbA1c värden. Även i studierna av Kim och Song, (2008); Nes et al. 

(2010); Nesari et al. (2010); Poskiparta et al. (2006) och Yu, et al. (2014), visades att 

teknologisk återkoppling via telefon, mobiltelefon eller dator från sjuksköterskor till patienter 

gav positiva resultat och var en faktor som bidrog till att följsamheten till egenvård 

förbättrades. Eftersom det blir mer vanligt med mobiltelefoner och datorer världen över, 

tänker författarna att det kan bli lättare för både patienter och sjuksköterskor att komma i 

kontakt med varandra vilket i sin tur kan underlätta följsamheten till råd om egenvård i 

framtiden. Detta bidrar till mindre kostnader för resor, drivmedel eller att tiden går åt till 

transporter. Det i sin tur leder till att det inte har någon betydelse var man bor i världen, om 

patienterna har tillgång till telefon, mobiltelefon eller dator. Självklart varierar tillgången av 

mobiltelefon och dator beroende från land till land samt vilka förutsättningar som råder 

gällande internetuppkoppling, ekonomiska förhållanden och andra faktorer. Men de patienter 

som har förutsättningar och tillgång till teknologisk utrustning kan få det lättare att följa de 

råd som ges angående egenvård. Utifrån vilket land patienten bor i och utifrån patientens olika 

resurser, utgörs en balans eller obalans i patientens egenvård enligt Orem (2001). Balans eller 

obalans menar Orem (2001) är avgörande för behovet av omvårdnad. 

 

God ekonomi visade sig vara en faktor som påverkade följsamheten till egenvård positivt. De 

ekonomiska förhållanden skiljde sig beroende på i vilket land studien genomfördes. I studien 

av Ozcelik et al. (2010) var HbA1c lägre hos de som hade försäkring eftersom de hade råd att 

betala mediciner och material. Detta bekräftades i studien av Nagelkerk et al. (2005) där de 

som saknade försäkring inte alltid hade råd att köpa mediciner, material eller den kost som 

rekommenderades. I studien från Thailand framgick det tydligt att ekonomin var en avgörande 

faktor för följsamheten till egenvård (Lundberg & Thrakul, 2011). Eftersom förutsättningarna 

ser olika ut, då de som har det sämre ekonomiskt inte alltid har råd att exempelvis köpa 

rekommenderad kost, material eller läkemedel blir det problematiskt då det påverkar 
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följsamheten till råd om egenvård negativt. Dessa faktorer kan leda till en ond cirkel. Kan 

patienten inte köpa den rekommenderade kosten, kan det leda till hypo- eller hyperglykemi 

som kan påverka patientens livskvalité negativt. Vid hyperglykemi ökar behovet av läkemedel 

och vid dessa tillfällen samt vid hypoglykemi kan fler p-glukoskontroller behövas. Detta leder 

till en ökad läkemedel- och materialtillgång som leder till ökade kostnader för patienten. I 

längden kan en oregelbunden blodglukosnivå leda till att patienten får mikro- och 

makrovaskulära komplikationer som ger ett lidande, vilket på sikt kan öka behovet av 

sjukvård och därmed en ökad kostnad för patienten.    

 

Individanpassad information, diabetesutbildning, stöd från anhöriga och stöd från 

sjuksköterska samt god ekonomi, anser författarna är de viktigaste fynden för att patienter 

med diabetes typ 2 ska kunna nå en god följsamhet till råd om egenvård. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att skapa ett övergripande kunskapsläge över de 

faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes typ 2. Författarna ansåg att 

relevant metod var att göra en litteraturöversikt för att svara på syftet och för att få fram ett 

tillförlitligt resultat. Det innebär enligt Forsberg & Wengström (2013) att tillgänglig litteratur 

inom ett valt område studeras med systematiska metoder för att på ett tillförlitligt sätt kunna 

identifiera, sortera, analysera och bedöma relevanta studier. 

 

Författarna valde att begränsa artiklarna till att vara publicerade mellan 2005-2015 för att på 

så sätt erhålla den mest aktuella forskningen inom det valda området, vilket också ökade 

validiteten och därmed såg författarna detta som en styrka. Artiklarna söktes i två olika 

databaser, CINAHL och PubMed vilket författarna ser som en styrka då dessa databaser 

fokuserar på omvårdnad. Artiklarna var skrivna på svenska och engelska, vilket kan ses som 

en svaghet, då artiklar skrivna på andra språk har uteslutits. Vidare skulle artiklarna vara peer 

reviewed. Artiklarna söktes i fritext med kombinerade sökord av relevans till syftet. Booelska 

operatorer som AND, OR och NOT användes även i de olika sökkombinationerna vilket 

ökade validiteten. Av tidsmässiga och ekonomiska skäl valdes endast artiklar ut som fanns 

tillgängliga i fulltext. Inga sökningar med mesh-termer eller trunkering har använts. Dessa val 
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ser författarna som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats. Trots detta har författarna 

ändå funnit tillräckligt antal artiklar till resultatdelen. Författarna valde att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa studier för att inte utesluta några faktorer som kunde påverka 

följsamheten till egenvård, vilket författarna ser som en styrka och något som påverkar 

validiteten positivt. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom det tillför fler perspektiv på forskningsresultatet. 

Av totalt 22 artiklar uppfyllde sju av dessa inte kvalitetsmåttet, medel eller hög kvalitet, och 

valdes därför bort. Författarna är medvetna att om dessa hade inkluderats kunde det haft 

påverkan på resultatet. 

 

Studier hittades från både Australien, Turkiet, USA, Tyskland, Nederländerna, Norge, 

Finland, Irland, Sydkorea, Iran, Kanada och Thailand. Författarna ser det som en styrka att 

artiklarna kommer från så många olika länder vilket ger ett världsomspännande perspektiv.  

Länder som lyckas bättre med följsamhet till råd om egenvård kan inspirera och hjälpa andra 

länder till bättre följsamhet. Det finns en kunskapslucka i svensk forskning inom detta 

område, då sökningarna inte resulterade i någon artikel från Sverige. Författarna har så 

noggrant som möjligt försökt förstå och tolka resultaten där alla artiklar varit skrivna på 

engelska. Något författarna kan se som en svaghet är den begränsade kunskapen i avancerad 

engelska. Trots en strävan att översätta korrekt samt att vara objektiv, så kan ändå validiteten 

ha påverkats negativt. 

 

Författarna har valt artiklar av medel eller hög kvalitet enligt kvalitetsmallarna av Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström (2013). (Bilaga 3 och 4). Eftersom 

artiklar som inte uppfyllde medel eller hög kvalitet valdes bort stärks reliabiliteten då 

artiklarna har god tillförlitlighet.  

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt framgår att individanpassad information, kunskap, socialt stöd, 

teknologiskt stöd samt livssituation, är viktiga och avgörande faktorer som påverkar 

följsamheten till egenvård positivt hos patienter med diabetes typ 2. Eftersom diabetes typ 2 

är en sjukdom som utgör ett hälsoproblem världen över, där antalet insjuknade ökar lavinartat 

och alltfler yngre än tidigare drabbas, tänker författarna att information om diabetes typ 2 

redan bör ges till föräldrar på mödravårdscentralen. Detta för att de ska bli medvetna och få 

möjligheten att kunna arbeta preventivt mot det. Mer fysisk aktivitet och information om 
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kostens betydelse borde tillämpas i högre utsträckning redan i förskoleåldern, där tid för 

fysisk aktivitet dagligen borde stå på schemat i skolan. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att det är av betydelse att sjuksköterskor strävar efter att identifiera varje individs olika 

förutsättningar, för att på så sätt ha möjlighet att anpassa information, utbildning och 

egenvårdsplaneringen utifrån individen samt att patienten har stöd av anhöriga och 

sjuksköterskor med regelbunden återkoppling. Författarna tycker det vore intressant med mer 

forskning från Sverige, då författarna inte lyckades hitta någon artikel ifrån Sverige. Vidare 

vore det av intresse att utforma ett egenvårdsprogram som patienterna påbörjar vid 

diagnostisering av diabetes typ 2, vilket bör vara anpassat efter olika individers 

förutsättningar, för att de på så sätt ska kunna förbättra följsamheten till råd om egenvård.  

 

Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

Genom att ge individanpassad information till personer med diabetes typ 2 samt utbildning 

om sjukdomen, kan riskerna för komplikationer minskas. Det i sin tur kan minska lidandet för 

patienterna och även minska kostnaderna för samhället. Det holistiska synsättet samt de etiska 

aspekterna gällande patienters integritet, autonomi och värdighet tillgodoses genom att ge 

individanpassad information där patienten får en bra plattform att utgå från.  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Deltagare Resultat Kvalitet 
Poäng 

 

Brown, Garcia, 
Winter, Silva, Brown 
& Hanis 
 
2011 
 
USA 
 

 
Integrating Education, 
Group Support, and 
Case Management for 
Diabetic Hispanics 
 

 
Objectives: This study explored the 
feasibility of adding a nurse case 
manager to DSME to foster DSME 
attendants and increase utilization of 
other available health care service 
 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät. 
Provtagning 

 
n=165 

 

Positiva förändringar i kost, 
motion och mätvärden i både 
kontroll- och deltagargrupp. 
BMI sjönk mer för kvinnor än 
män. HbA1c sjönk mer i 
deltagargruppen  
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Clarke, A 
 
2009 
 
Irland 
 
 

 
Effects of routine 
education on people 
newly diagnosed with 
type 2 diabetes 
 
 
 

 
To add to the body of knowledge 
about diabetes, to obtain perceptions 
of people newly diagnosed with type 
2 diabetes who attend group diabetes 
education, and to examine their 
relationships with the adoption of 
diabetes self-management 
behaviours 
 
 

 
Kvantitativ 
 
Utbildning, 
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enkät 
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Nydiagnostiserade män deltog 
i diabetes-utbildningen 
tidigare, hade positivare attityd 
och mer stöd än kvinnor. 
Kvinnorna hade bättre 
följsamhet till egenvård 
 
 
 

 

Medel 
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Furler, Walker, 
Blackberry, Dunning, 
Sulaiman, Dunbar, 
Best & Young 
 
2008 
 
Australien 

 
The emotional context 
of self-management in 
chronic illness: A 
qualitative study of the 
role of health 
professional 
 

 
To explore patients with diabetes 
type 2.s experiences of self-care and 
how the relationship with the nursing 
staff could support self-care 
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Fokusgrupper 
Intervjuer  
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Kontakt med sjuksköterska, 
känslor, upplevelser och 
kulturell bakgrund påverkade 
följsamheten till egenvård.  
 
 
 
 
 

 
Medel 
 
20/25 
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Kim & Song 
 
2008 
 
Syd Korea 
 
 

 

 

 
Technological 
intervention for obese 
patients with type 2 
diabetes 

 
This study evaluated whether a nurse 
intervention using short message 
service (SMS; via cellular phones) 
and the Internet (via personal 
computers) would improve the levels 
of plasma glucose and serum lipids 
in obese patients with type 2 
diabetes for 6 months 
 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät. 
Provtagning 

 
n=34 

 
Interventionsgruppen använde 
sms och internetbaserad 
kontakt med sjuksköterska, de 
hade lägre HbA1c än 
kontrollgruppen 

 
Hög 
 
24/29 
 

  

Kulzer, Hermanns, 
Reinecker & Haak 
 
2006 
 
Tyskland 

 

Effects of self-
management training in 
Type 2 diabetes: a 
randomized, prospective 
trial. 

 

The efficacy of three education- 
programmes for Type 2 diabetic 
patients was tested in a 

randomized trial. A didactic-
oriented trainingprogramme 
(treatment A) was compared with 
a self-management-oriented 
programme delivered in group 
sessions (treatment B). The latter 
programme was compared with a 
more individualized approach 
(treatment C) 
 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät. 
Provtagning 

 
n=181 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupputbildning med fokus på 
känslor, tankar och motivation 
gällande egenvård fick lägre 
HbA1c kontra grupperna med 
konventionell undervisning 
och konventionell kombinerat 
med individuell utbildning 
 
 
 
 

 
Medel 
 
22/29 
 

 
Lundberg & Thrakul 
 
2011 
 
Thailand 
 
 
 
 
 

 
Type 2 diabetes: how do 
Thai Buddhist people 
with diabetes practice 
self-management 

 
The aim of the study was to describe 
self-management among Thai 
Buddhist people with type 2 diabetes 
 
 
 
 
 
 

 
Kvalitativ  
 
Strukturerade 
intervjuer. 
Observationer 

 
n=30 

 
Ekonomi, kostråd och motion 
bidrog till en sämre följsamhet 
till egenvård, trots 
regelbunden kontakt med 
sjuksköterskor och läkare  
 
 
 
 
 

 
Hög 
 
23/25 
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Moser, Van der 
Bruggen, 
Widdershoven & 
Spreeuwenberg 
 
2008  
 
Nederländerna 
 

 
Self-management of 
type 2 diabetes mellitus: 
a qualitative 
investigation from the 
perspective of 
participants in a nurse-
led, shared-care 
programme in the 
Netherland 
 
 

 

The purpose of this article is to 
report an empirically grounded 
conceptualization of self-
management in the context of 
autonomy of people with type 2 
diabetes 

 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

 

n=15 
 

Kostråd av hälsopersonal gav 
positiva resultat, ökad 
förståelse för blodsglukos-
kontroll, anpassning av kost, 
motion och medicin samt mer 
fokus på egenvård 
 
 

 
Hög 
 
22/25 
 

 
Nagelkerk, Reick & 
Meengs 
 
2006 
 
USA 
 

 
Perceived barriers and 
effective strategies to 
diabetes self-
management 

 
The aim of the study was to describe 
the perceived barriers to self-
management of adults with type 2 
diabetes in a rural setting and to 
identify effective strategies 
 
 

 
Kvalitativ 
 
Tre 
fokusgrupper, 
intervjuer 

 
n=24 

 
Bristande kunskap om kost 
ledde till oregelbunden 
blodglukosnivå och sämre 
egenvård. Detta gav känslor 
som frustration och 
hjälplöshet. Samarbete med 
vårdpersonal och partner var 
positivt 
 
 

 
Hög 
 
24/25 

Nes,Dulmen, Eide, 
Finset, 
Kristjánsdóttir, 

  Steen & Eide 
 
2010 
 
Norge 

 
 

 

The development and 
feasibility of a web-
based intervention with 
diaries and situational 
feedback via smartphone 
to support self-
management in patients 
with diabetes type 2 

 
The aim of the study was to develop 
and test the feasibility of a three 
months web-based intervention, 
delivered by a smartphone to support 
self-management in patients with 
type 2 diabetes 

 
Kvalitativ 
 
Dagbok med 
återkoppling 
från sjuk-
sköterska via 
mobiltelefon 

 
n=15 

 
Föra dagbok gav positiva 
livsstilsförändringar. 
Återkoppling från 
vårdpersonal hjälpte 
deltagarna att hantera sin 
diabetes. Följsamheten till 
egenvård förbättrades 
 
 
 
 

 
Hög 
 
23/25 
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Nesari, Zakerimog, 
Rajab, Bassampour 
& Faghihzadeh 
 
2010 
 
Iran 
 

 
Effect of telephone 
follow-up on adherence 
to a diabetes therapeutic 
regimen 
 
 
 

 
To determine whether a nurse 
telephone follow-up service could 
improve the level of adherence to a 
diabetes therapeutic regimen for 
patients with type 2 diabetes 
 
 
 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät 
Provtagning 
 
 

 
n=61 

 
Telefonuppföljning med 
sjuksköterska gav bättre 
följsamhet till egenvård hos. 
experimentellgruppen jämfört 
med kontrollgruppen 
 
 

 
Hög 
 
25/29 

 

Ozcelik, Yiginer, 
Arslan, Serdar & 
Kardesoglu 
 
2010 
 
Turkiet 
 
 
 
 

 

 
Association between 
glycemic control and the 
level of knowledge and 
disease awareness in 
type 2 diabetic patients 
 

 
The aim of the study was to assess 
the relationship between glycemic 
control and effective diabetes 
education using the knowledge and 
awareness (KA) questionnaire in 
type 2 diabetic patients. Moreover, 
the effect of age, duration of 
diabetes, sex, body mass index 
(BMI), and education level on 
glycemic control was assessed cross-
sectionally 
 
 

 

Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät. 
Provtagning 

 

n=164 
 

Alla deltagarna fick 
diabetesutbildning. De som 
hade högre utbildning än 
enbart grundskolan, påvisade 
lägre HbA1c och BMI 
 
 

 
Hög 
 
26/29 
 

 
Poskiparta, Kasila & 
Kiuru 
 
2006 
 
Finland 
 

 
Dietary and physical 
activity counselling on 
Type 2 diabetes and 
impaired glucose 
tolerance by physicians 
and nurses in primary 
healthcare in Finland 
 

 
Objective: To investigate the 
initiation of dietary and physical 
activity counselling and the 
arguments used when discussing 
physical activity and the type and 
consumption of dietary fats, during 
nurse-patient and physician-patient 
diabetic lifestyle counselling 
 
 

 
Kvalitativ 
 
Videofilmning 

 
n=17 

 
Bristfällig information om 
följsamhet till egenvård från 
sjuksköterskor och läkare 
ledde till misslyckanden och 
svårigheter för deltagarna  
 
 
 
 
 
 

 
Hög 
 
20/25 
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Sprague, Armstrong 
& Branen 
 
2006 
 
USA 

 
Understanding Patient 
Experiences With Goal 
Setting for Diabetes 
Self-management After 
Diabetes Education 
 

 
Diabetes educators wants to study 
the influence of goals in the self-care 
for patients with diabetes type 2 in 
the early stage after diagnoses and 
education 
 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät 
 
 

 
n=97 

 
Diabetesutbildning där 
deltagarna satt upp 
egenvårdsmål var värdefullt 
men svårt 

 
Medel 
 
23/29 
 

 

Yin, Wei & Hong 
 
2010 
 
USA 
 

 

 
Self-management 
practices of Chinese 
Americans with type 2 
diabetes 
 

 

The purpose of this study was to 
examine the level of diabetes self-
management and its association with 
demographic and diabetes-related 
characteristics in Chinese  
Americans with type 2 diabetes 

 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät. 
Provtagning 

 
n=209 

 

Svårt att följa riktlinjer om 
kost, motion, blodglukos-
kontroll och fotvård. Lättare 
att ta mediciner än att ändra 
livsstil. Högre utbildning än 
enbart grundskolan gav bättre 
följsamhet till egenvård  
 

 
Hög 
 
24/29 
 

 
Yu, Parsons, 
Mamdani, Lebovic, 
Hall, Newton, Shah, 
Bhattacharyya, 
Laupacis & Straus 
 
2014 
 
Kanada 
 

 
A web-based 
intervention to support 
self-management of 
patients with type 2 
diabetes mellitus: effect 
on self-efficacy, self-
care and diabetes 
distress 
 
 

 
The objective of this study was to 
determine the effect of a web-based 
patient self-management 
intervention on psychological (self-
efficacy, quality of life, self-care) 
and clinical (blood pressure, 
cholesterol, glycemic control, 
weight) outcomes 

 
Kvantitativ 
 
Strukturerad 
enkät 
 
 
 
Kvalitativ 
 
Intervjuer 

 
n=73 

 
Det webbaseradeprogrammet 
gav påminnelser om att sköta 
sin egenvård vilket ledde till 
bättre mätvärden. Några 
deltagare kände frustration och 
misslyckande över sin 
egenvård på grund av tidsbrist, 
dålig motivation och dålig 
internetanslutning.  
 
 

 
Medel 
23/29 
 

Medel 
19/25 
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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 beskriven?  
  

7.  Är designen relevant utifrån syftet?  
  

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?  
  

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?  
  

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?  
  

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?  
  

12.  Är urvalsmetoden beskriven?  
  

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?  
  

14.  Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?  
  

15.  Anges var studien genomfördes?  
  

16.  Anges när studien genomfördes?  
  

18.  Är data systematiskt insamlade?    

17. Anges vald datainsamlingsmetod?  
  

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?  
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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?  
  

 


