
                                                                                     

Abstrakt 
Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som är en av Sveriges största folksjukdomar 
med cirka 300 000 drabbade personer, ett stort mörkertal bär utan vetskap på 
sjukdomen. Diabetes typ 2 ökar kraftigt bland befolkningen i såväl Sverige som i 
övriga länder. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa 
faktorer som är av betydelse för följsamhet vid egenvård hos personer med 
diabetes typ 2. Denna litteraturstudie baseras på 14 vetenskapliga artiklar varav 
nio är kvantitativ och fem är kvalitativa publicerades mellan år 2003-2008. 
Artiklarna analyserades och resulterade i fyra kategorier: Relationer där stöd var 
den största faktorn, Livsperspektiv vilket innefattar kulturell bakgrund och 
förnekelse, Lidande med ilska och frustration över att drabbats av sjukdom och 
Kunskap som innefattade brist på förståelse och kunskap om sjukdomen och dess 
behandling. Genom kontinuerlig egenvårdsorienterad utbildning med individen i 
fokus och med stöd och förståelse från omgivningen gynnades patientens 
egenvård. Ökade kunskaper hos vårdpersonalen om hur människor med diabetes 
upplever sin livssituation kan bidra till utveckling och förbättring av 
omvårdnaden. Vårdgivarens uppgift blir att motivera och uppmuntra patientens 
till livsstilsförändring.  
 
Nyckelord: Egenvård, hinder, kunskap, medelålder, stöd, systematisk 
litteraturstudie. 
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Bakgrund 
En av våra största folksjukdomar är diabetes typ 2, vilket tre-fyra procent av 

Sveriges befolkning har det motsvarar cirka 300 000 personer. Sjukdomen är 

särskilt vanlig bland äldre men börjar dock krypa neråt i åldrarna. Av alla 

personer i landet som är över 80 år har 20 procent diabetes typ 2 (Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007, s.25). Som regel visar sig 

sjukdomen efter 40 års ålder och är den diabetes typ som ökar kraftigast i hela 

världen. En grov beräkning talar för att det finns ytterligare cirka 80 000 individer 

med ännu ej diagnostiserad i Sverige (Ericson & Ericson, 2002, s.278; 

Socialstyrelsen, 2001, s.7-9). År 2030 förutspås en ökning av typ 2 diabetes 

världen över till 366 miljoner jämfört med 171 miljoner år 2000 i en studie av 

Wild, Roglic, Green, Sicree och King (2004). 

 

Diabetes är en sjukdom som kännetecknas av ständigt förhöjt blodglukos, 

hyperglykemi. Sjukdomen beror på otillräcklig eller helt upphörd 

insulinproduktion i kombination med varierande grad av insulinresistens i 

kroppens vävnader (Ericson & Ericson, 2002, s.278; Socialstyrelsen, 2001, s.7). 

Hyperglykemi under lång tid ger komplikationer av mikrovaskulära förändringar, 

såsom förändringar på ögats näthinna, njurpåverkan, nervskador, åderförfettning 

vilket sedermera kan leda till makrovaskulära förändringar som 

hjärtkomplikationer och stroke (Alvarsson et al., 2007, s.122; Ericson & Ericson, 

2002, s.297-299; Skafjeld, 2006, s.52-55). Utvecklingen av komplikationer som 

hör samman med sjukdomen är i första hand beroende av blodglukosnivån, hur 

länge patienten har haft sin sjukdom och om det finns riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Skafjeld, 2006, s.56). I en finsk studie gjord av Hu et al. (2005) 

deltog 3708 personer med diabetes typ 2. Det framkom att måttliga eller stora 

mängder fysisk aktivitet var förknippad med minskad kardiovaskulär dödlighet 

detta utan att finna något samband mellan BMI (Body Mass Index), rökning och 

blodtryck.  

 

HbA1c ger ett medelglukosvärde för hur blodsockret legat under de senaste åtta 

till tio veckor innan provtagningen. Det som mäts är hur mycket av det socker 

som cirkulerat i blodet som har bundits till hemoglobinet i de röda blodkropparna. 
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Enligt nationella riktlinjerna är HbA1c värdet för en god diabetesvård ett värde 

under 6,5 procent. Provet har ett högt psykologiskt värde eftersom det innebär att 

patienterna motiveras till att hålla sitt blodglukosvärde lågt för att visa bra värden 

vid kontrollerna (Ericson & Ericson, 2002, s.281). 

 
I Sverige har Socialstyrelsen (1999) tillsammans med vårdpersonal utarbetat 

nationella riktlinjer för vård av diabetes. Oberoende av vart i landet patienten bor 

så ska denne få tillgång till likvärdig vård. Patienten ska i samråd med 

vårdpersonalen utforma en vårdplan med realistiska mål och ge goda kunskaper 

för att kunna nå dem (s.7-11). Behandlingen av typ 2 -diabetes är både 

farmakologisk och icke- farmakologisk. Initialt bör behandlingen inriktas på bland 

annat kostreglering, ökad motion och viktminskning. För en del patienter räcker 

det med enbart viktminskning för att den egna insulinproduktionen ska räcka till 

för kroppens celler och för att blodglukosnivån ska bli mer normal. Även fysisk 

aktivitet gör cellerna mer känslig för insulin (Ericson & Ericson, 2002, s.282). I 

en studie av Boulé, Haddad, Kenny, Wells och Sigal (2001) undersöktes samband 

mellan fysisk aktivitet och dess effekt på HbA1c värdet. Betydande lägre HbA1c 

värden sågs i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Effekten var 

oberoende av eventuell viktnedgång.  

 

I flera olika interventionsstudier i olika länder framkommer samma resultat. I 

Burnet et al. (2006) interventionsstudie studerade man effekter av 

livsstilsförändring såsom ändrade matvanor, viktminskning och fysisk aktivitet. 

Individualiserad rådgivning hjälpte deltagarna mot deras uppsatta mål. 

Viktminskningen bland deltagarna var blygsam trots detta minskade risken för att 

insjukna i diabetes typ 2 betydligt. Profylaktisk medicin reducerade också risken. 

Dock så visade det sig att livsstilsförändringar är mer effektiva än medicinering 

och rekommenderas som förstahands strategi då inga bieffekter uppkommer. 

Samma resultat fann man i det amerikanska diabetespreventiva programmet av 

William et al. (2002). Under tre år studerades 3234 personers effekt av 

livsstilsintervention eller metforminbehandling. Med rätt kost och motion 

reducerades risken att insjukna i typ 2-diabetes med 58 procent. I gruppen som 

fick metforminbehandling blev resultatet 31 procent. Således var 

livsstilsförändringar mer effektiva än metforminbehandlingen.  
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Den finska preventionsstudien gjord av Tuomilehto et al. (2001) studerades 522 

överviktiga personer med insulinresistens under dryg tre år. Interventionsgruppen 

hade som målsättning att minska fem procent i vikt genom kostomläggning och 

motion, de fick grundlig information, uppföljning och stöd. Kontrollgruppen fick 

enklare information. Resultatet visade att risken för att utveckla diabetes 

reducerades med 58 procent i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, 

effekten var förknippad med livsstilsförändring. En svensk preventionsstudie 

gjord av Eriksson och Lindgärde (1991) visades samma resultat som den finska 

preventionsgruppens. Under de sex år studien fortgick hade de i 

interventionsgruppen mer än halverat sin risk att utveckla diabetes i jämförelse 

med dem som valde att inte delta i kost- och motionsgruppen.  

 

Polonsky (2002) skriver att många som har diabetes rekommenderas börja med 

nya matvanor och motionsprogram. Detta ställer stora krav på patienten som 

dagligen måste fatta beslut och utföra handlingar som inverkar på vardagslivet 

(s.137). Patientutbildning i egenvård är viktigt inom diabetesvården och en 

förutsättning för att målen ska uppfyllas. Syftet med detta är att förse patienten 

med kunskap och trygghet i en många gånger komplicerad situation 

(Socialstyrelsen, 2001, s.11). Whittemore, Bak, Melkus och Grey (2003) fann i 

sin studie att professionell hjälp, engagemang och positiv respons kan vara 

avgörande om patienten ska lyckas eller misslyckas med sin egenvård.   

 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem definierar egenvård som 

”utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för 

sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 

2000, s.149-150). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling 

vid diabetes mellitus beskrivs egenvård som de handlingar patienten själv gör för 

att upprätthålla sitt liv, bevara sin hälsa och sitt välbefinnande trots sin livslånga 

sjukdom. Egenvården för en person med diabetes utgör en av de viktigaste 

faktorerna i behandlingen. De patienter som blivit välinformerade uppvisar bättre 

behandlingsresultat (2001, s.11). 
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Det sannolikt mest ångestladdade en person kan råka ut för är en allvarlig 

sjukdom. Individen måste nu anpassa sig till och hantera en helt ny livssituation – 

en situation som man saknar tidigare personliga erfarenheter av. Hälsokriser 

innebär att man ställs inför helt nya problem med svåra känslor, här måste man 

använda sig av olika strategier för att hantera och bemästra dessa svårigheter, 

kortsiktiga som långsiktiga. Det samlade begreppet för dessa strategier är coping 

(Rydén & Stenström, 2000, s.81-82). Enligt Klang Söderkvist (2001) är kunskap, 

coping resurser, problemlösande inställning, självförtroende och motivation 

faktorer av betydelse för en positiv anpassning till ett kroniskt tillstånd. En 

fungerande kommunikation och en ömsesidig relation mellan patient och vårdare 

är en förutsättning för att kunna stödja och stärka individens kontroll över 

sjukdomen och hantering av det dagliga livet (s.9-11).  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som är av betydelse för 

följsamhet till egenvård hos personer i medelåldern (45-62 år) med diabetes 

mellitus typ 2. 

 

Metod 
En systematisk litteraturstudie går ut på att systematiskt söka och kritiskt granska 

vetenskapliga artiklar i syfte att göra en sammanställning av information från 

tidigare genomförda empiriska studier. Det ska klart och tydligt i metoden framgå 

hur författarna gått tillväga för att få fram litteraturen, metoden ska vara 

replikerbar (Backman, 1998, s.37, 66). För att genomföra en så god 

litteratursökning som möjligt skall den utgå från syftet samt angivna inklusions- 

och exklusions kriterier. Sökorden skall vara valda med omsorg för att finna den 

mest relevanta litteraturen inom valt område (Willman & Stoltz, 2002, s.58). 

 

Litteratursökning  

För att finna vetenskapliga artiklar användes Mesh termer i PubMed och ”subject 

heading list” i Cinahl för att översätta sökorden, detta för att kunna genomföra en 

så korrekt sökning på databaserna som möjligt. Sökord som användes i 
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litteratursökningen var: diabetes mellitus type 2 i kombination med adherence, 

barrier, compliance, coping och self care. Sökresultaten redovisas i tabell 1.  

Limits 

Till samtliga steg i sökningarna användes dessa limits: 

PubMed: English, humans, published and made in the last five years. 

Cinahl via EBSCO: English, published date from January 2003 –January 2008. 

 

Tabell 1. Sökning i databaserna 2008-02-13. 
�

 
Sökord 

   
PubMed 

  
Utvalda            

 
Cinahl  

 
Utvalda 

 
Totalt 

Diabetes mellitus type 2 16155 0 4232 0 20387 

Diabetes mellitus type 2 
and self care 

 
556 

 
0 

 
350 

 
0 

 
906 

Diabetes mellitus type 2  
and self care 
and compliance  

 
 
96 

  
                  
2 

 
 
45 

 
 
2 

 
 
141 

Diabetes mellitus type 2  
and self care  
and adherence 

 
 
49 

                          
 
2 

 
 
35 

                  
 
1 

 
 
84 

Diabetes mellitus type 2  
and self care  
and barriers 

 
 
43 

                      
 
2 

 
 
31 

                 
 
0 

 
 
74 

Diabetes mellitus type 2 
and self care  
and coping 

 
           
 33 

                     
 
3 

 
            
17 

                 
 
2 

           
 
50 

Totalt 349 abstrakt/titlar lästes, dessa är markerade med fetstil.  

               

Inklusionskriterier  

I litteraturstudien inkluderas både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

artiklar som besvarar syftet. Män och/eller kvinnor, med medianålder eller 

medelålder på deltagarna är mellan 45-62 år med diagnosen diabetes mellitus typ 

2. Engelskspråkiga artiklar som är publicerad januari 2003 - januari 2008.  

Exklusionskriterier 

I litteraturstudien exkluderas studier med en medelålder utanför 45-62 år eller 

övriga diabetes diagnoser. Vetenskapliga artiklar som inte är relevanta för syftet. 

Artiklar på andra språk än engelska och/eller är publicerade tidigare än 2003. 
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Klassificering och värdering av studierna 
Studierna värderades och klassificerades enligt Hellzén, Johanson och Pejlert 

(1999, s.15-16) och delades in i följande grupper: 

 

- Randomiserad kontrollerad studie (C) där patienter slumpvis fördelas till 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

- Prospektiv studie (P). Det görs en jämförelse mellan en eller flera 

experimentgrupper och en kontrollgrupp men utan slumpmässigt 

fördelning. 

 

- Retrospektiv studie (R). Studierna analyserar ett historiskt material med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

- Kvalitativ studie (K). Data som samlats in genom observationer, 

berättelser och intervjuer analyseras i syfte att fördjupa, förstå till exempel 

personers erfarenheter och upplevelser. 

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån Hellzén, 

Johanson och Pejlert tregradiga skala: hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg 

vetenskaplig kvalitet (III), (SBU, 1999, s.16, 48-49) se bilaga 1.  

 

Bearbetning 
Bearbetning av de vetenskapliga artiklarna gjordes med stöd av SBU: s riktlinjer 

(Hellzén et al., 1999, s.16). Till en början lästes 349 titlar och/eller abstrakt i syfte 

att inkludera artiklar för vidare granskning. Ett av kraven för fortsatt granskning 

var att artiklarna relevanta för vårt syfte och inklusionskriterier. Dubbletter 

sorterades bort och 30 relevanta artiklarna skrevs ut för vidare läsning. Av dessa 

var det 13 artiklar som exkluderades på grund av att de inte motsvarade denna 

litteratur studies syfte. Därpå granskades och kvalitetsbedömdes de återstående 17 

artiklarna individuellt. Därefter diskuterades, sammanställdes och bedömdes 

resultaten för att få en så god validitet som möjligt utifrån SBU: s 

granskningsmall som anpassades beroende på om studien var kvalitativ eller 
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kvantitativ, se bilaga 2 (Hellzén et al., 1999, s.16, 48-49). Tre artiklar uteslöts på 

grund av låg kvalitet dessa artiklar presenteras i bilaga 3. De återstående 14 

artiklarna redovisas i resultatdelen, se artikelöversikten bilaga 5.  

 

Analys 
Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Litteraturstudien grundas 

på 14 artiklar, dessa lästes individuellt flera gånger, granskades, analyserades för 

ökad förståelse och diskuterades gemensamt med målet att uppnå konsensus. 

Därefter inkluderades de artiklar som passade vårt syfte och inklusionskriterier 

(jmf. Polit & Beck, 2004, s.141). Vid textanalysen gjordes en första sortering där 

studierna placerades under subkategorier. Därpå lästes texten ytterligare för 

försäkring om att lämpliga subkategorier framkommit och utifrån dessa söktes 

passande kategorier. Text och kategorier omarbetades fortlöpande och resultatet 

presenteras under de funna kategorierna: relationer, livsperspektiv, lidande och 

kunskap, se bilaga 4.  Arbetssättet i innehållsanalysen karakteriserades av en 

metodisk och stegvis sammanställning av data för att finna teman och kategorier 

(jmf. Forsberg & Wengström, 2003, s.146-147; Polit & Beck, 2004, s.570). 

 

Etisk granskning 
I denna systematiska litteraturstudie ska ett etiskt övervägande finnas. Artiklarna 

som använts har godkänts av en etisk kommitté eller innehar ett tydligt etiskt 

resonemang. Studier som inte stöder författarnas egna åsikter uteslöts inte i 

litteraturstudien (jmf. Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74). Denna 

litteraturstudie baseras på tidigare etiskt godkända studier.  

 

Resultat 
Resultatet bygger på 14 vetenskapliga artiklar, nio kvantitativa och fem 

kvalitativa (se bilaga 5). Efter att ha gjort en innehållsanalys (se bilaga 4) av de 14 

artiklarna utfanns fyra kategorier: relationer, livsperspektiv, lidande och kunskap. 

Resultatet redovisas utifrån dessa kategorier och samma artikel kan förekomma 

under flera av kategorierna.  
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Relationer 

I denna kategori återfinns tre kvantitativa och fyra kvalitativa studier av dessa 

studier är fem utförda i USA, en i Thailand och en i Syd Korea. 

 
En Thailändsk studie (KI) av Naemiratch och Manderson (2006) hade syftet att 

utforska (N=33) individers förståelse och sjukdomserfarenheter av typ 2 diabetes. 

Data insamlades genom intervjuer, inkluderad naturlig konversation både 

individuellt och i grupp med uppmuntran för narrativberättelse av sin sjukdom i 

det dagliga livet. Resultatet pekade på att läkarnas pedagogiska förmåga var 

bristande. Läkarna talade om vad som skulle sluta ätas och detta förväntades 

sedan följas utan ytterligare råd om hur. Deltagarna kände fördömande från 

läkaren vid högt HbA1c värde.  

 

I en kvantitativ, retrospektiv studie (R II) gjord i USA (Rhee et al., 2005) tittade 

man på hur HbA1c påverkades av att man passar fastställda läkarbesök och 

medicinordinationer (N=1560). Studien utfördes på Gradys Diabetes Clinic 

mellan åren 1991 och 2001. Det man fann ut var att de som höll avtalade tider 

hade lägre HbA1c och även bättre medicinsk följsamhet. 

 

Kim och Oh (2003) kvantitativa (C I) interventions studie (N=36) genomfördes i 

Syd Korea. Studiens syfte var att undersöka effekten av sjuksköterskans 

telefonkontakt på HbA1c värden och följsamheten för rekommendationer till 

diabeteskontroll. Interventionsgruppen hade telefonkontakt med forskarna i syftet 

att hålla HbA1c inom normalvärdet, detta pågick i tolv veckor. Utbildningen 

innefattade att förstärka egenvården gällande diet, motion, medicinering och 

blodglukoskontroll. Antalet telefonsamtal för varje deltagare var i genomsnitt 16 

samtal, á 25 minuter. Kontroll gruppen fick rutinmässig vård som innefattade 

läkarbesök var tredje månad. Resultatet visade på förbättrade HbA1c värden och 

bättre följsamhet till diet och blodglukoskontroll hos interventionsgruppen jämfört 

med kontroll gruppen. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

gällande följsamheten till motion, medicinering och fotvård. 

 

Författarna har i denna kvantitativa studie från USA (CII) undersökt faktorer som 

är associerades med den metabola kontrollen, egenvård och den psykosociala 
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anpassningen hos (N=53) kvinnor med typ 2 diabetes. I syfte att främja 

livsstilsförändringar utbildade sjuksköterskor deltagarna i sex månader. 

Sjuksköterskorna fungerade också som mentalt stöd åt deltagarna. De viktigaste 

faktorerna som var associerade till att sköta den metabola kontrollen, sköta sin 

diet och att klara av diabetesrelaterad stress var stöd, trygghet och ökat 

självförtroende i att leva med sin sjukdom (Whittemore, D’Eramo Melkus & 

Grey, 2005). 

 

I USA utfördes en kvalitativ studie (KI) av Rayman och Ellison (2004) i syfte att 

tolka och skildra den tidiga upplevelsen och vardagen av att lära sig klara 

egenvård hos de (N=14) kvinnorna som fått en veckolång intensiv utbildning i 

egenvård. Ur intervjuerna framträdde två grupper: ”den accepterande” och ”den 

kämpande” gruppen. I den första gruppen var familjestödet stort, hela familjen åt 

annorlunda och mer nyttigt. Dock upplevde några av dessa kvinnor att familjen 

inte ville anpassa sina matvanor och kvinnorna mäktade inte driva dem till detta. I 

den kämpande gruppen ansåg flertalet kvinnor att människor i deras närhet var 

oförstående, vilket medförde att de inte ville berätta om sin sjukdom, inte äta med 

sina arbetskamrater och inte utföra blodglukoskontroll eller ta medicin i deras 

närhet. Detta ledde till känslor som frustration och svek. En kvinna i studien 

beskrev ”My sister invited me to eat and then cocked with sugar. Why doesn´t she 

just shoot me.” (s.907). 

 

I denna kvalitativa studie (KI) som är genomförd i USA ville forskarna överblicka 

hur olika individer (N=89) som representerar högre och lägre HbA1c värden 

skiljer sig åt i sina uppfattningar angående sin sjukdom utifrån sina 

livserfarenheter. Genom intervjuer framkom att flera av deltagarna ofta bytte 

läkare eftersom de saknade stöd och förståelse. Många kände att de skulle kunna 

äta nyttigare om de levde mer strukturerat och om deras familjemedlemmar kunde 

stödja deras nya ätvanor. En annan orsak till att de skötte sin egenvård dåligt 

ansågs vara deras konstanta trötthet av att ha sjukdomen. Många i denna grupp 

såg sjukdomen som en oförtjänt börda i sina hektiska liv (Savoca, Miller & 

Quandt, 2004). 
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Från USA kommer denna kvalitativa studie (KI). Genom att använda sig av 

fokusgruppintervjuer ville författarna kartlägga hur man bör anpassa egenvårds 

utbildningsprogram för Latino patienter. 37 patienter och 15 vårdgivare deltog i 

studien. Två viktiga hinder för att ändra matvanor i egenvården var familjens 

struktur och traditioner. Traditionella könsroller som kvinnornas dominans i köket 

gjorde att män kände att deras möjlighet att göra kostförändringar minskade. 

Kvinnornas egenvård krockade med viljan att sätta familjens behov först. Det var 

svårt att bryta familjens vanor och rutiner. ”I don´t eat fried food. But my children 

want fried food.” (Carbone, Rosal, Torres, Goins & Bermudez, 2007, s.205). 

 

Livsperspektiv 
I denna kategori återfinns en kvantitativ och tre kvalitativa studier av dessa studier 

är två från USA, en från Skottland och en från Thailand. 

 
Studien som är gjord i Skottland är av kvalitativ design (KI) och syftar till att 

undersöka nydiagnostiserade patienters (N=40) uppfattningar om sin sjukdom. 

Studien utfördes med djupintervjuer. Resultatet visade att deltagarnas 

sjukdomsuppfattning påverkades av vilken vårdinstans och vilken befattning 

personen besatt som gav dem diagnosen. Gavs diagnosen av någon annan än 

läkare så togs det inte på allvar. Många ville inte höra talas om 

följdkomplikationer som dåligt skött diabetes kan föra med sig (Lawton, Peel, 

Parry, Araoz & Douglas, 2005). 

 

Tidigare redan nämnda studie av Naemiratch och Manderson (2006) pekar på att 

patienterna använde sig av olika behandlings metoder beroende på deras religiösa 

bakgrund. Av de trettiotre deltagarna (29 buddister) använde endast tolv 

västerländsk medicin. Tjugo deltagare använde sig av både västerländsk medicin 

och örter. Vidare visar studien att den buddistiska kulturen påverkade patienternas 

vilja att följa rekommendationerna på grund av läkarnas bemyndigande. 

Konflikter uppstod när individen ville känna sig fri och okontrollerad.  

I studierna av Lawton et al. (2005) och Naemiratch och Manderson (2006) 

framkom att patienterna reagerade olika på diagnosen beroende på vilken 

förståelse de hade av sjukdomen. Man slutade gå till doktorn när symtomen var 



   

                                                                                                               11 
 

borta då de trodde att sjukdomen var botad, men när symtomen kom tillbaka sökte 

man återigen sjukvård.   

 

I studien som tidigare presenterades gjord av Savoca et al. (2004) fann man att de 

med god egenvård och lägre blodglukosvärden var de som sett familjemedlemmar 

lida och dö på grund av dåligt skött egenvård. Detta ledde till att de tog eget 

ansvar.  

 

I en tidigare beskriven studie av Whittemore et al. (2005) sökte författarna ett 

samband emellan kvinnors ålder, lägre diabetes relaterad stress och bättre diet 

vanor. Vad som kunde utläsas ur studien var att kvinnorna som var äldre hade 

bättre egenvård, bättre integration av diabetes i det dagliga livet, mindre 

diabetesrelaterad stress och högre grad av fysisk aktivitet. De hade generellt bättre 

hälsa, mer stöd och trygghet i att leva med sin diabetes. 

Lidande 

I denna kategori återfinns en kvantitativ och tre kvalitativa studier av dessa studier 

är tre från USA och en från Sverige. 

 
I en kvantitativ svensk studie (CII) av Gåfvels och Wändell (2006) som 

genomfördes med frågeformulär undersökte man skillnader i män (N=121) och 

kvinnors (N= 111) coping strategier. Mäns coping påverkas oftare negativt av 

alkohol relaterade problem medan kvinnors coping påverkades negativt genom 

resignation, protest och isolering. Andra faktorer som påverkade deltagarnas 

coping var psykisk ohälsa och rökning.  

 

Studien av Savoca et al. (2004) som tidigare beskrivits visar att ilska var den 

första reaktionen mot sin diagnos för att sedan efter följas av förnekelse, fruktan, 

stress och nedstämdhet. Orsaker till bristande egenvård var känslomässig stress 

vilket resulterade i nedstämdhet, alkoholism och mat missbruk. Deltagarna var 

väldigt bekymrad över komplikationer men hade så många andra problem att 

sjukdomen fick låg prioritet.  
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Carbone et al. (2007) i en tidigare nämnd studie uppgavs tidsbrist som ett hinder 

för egenvård. De hade inte tid att äta regelbundet på grund av sitt arbete, hade 

andra hälsobekymmer som gjorde att de inte hade möjlighet att sköta den dagliga 

egenvården. Vidare konstaterade de att det var vanligt att många av deltagarna 

kände sig olyckliga, nedstämda och frustrerade över att inte få resultat av sina 

diet- och tränings förändringar. Deltagarnas ansträngda ekonomi reducerade deras 

möjligheter att sköta sin medicinering, blodglukos mätning och att äta hälsosam 

mat. ”I have (been) going for over a week without midications because of lack of 

money…I am hoping that the diabetes will stay well.” (s.206). 

 

Åtta av kvinnorna i studien (Rayman & Ellison, 2004) som presenterats tidigare 

beskrev att de inte kunde acceptera sjukdomen, de kände ilska, nedstämdhet och 

stor sorg av att ha förlorat sina tidigare liv. De kände sig som offer och att de inte 

har någon kontroll över sina liv. De såg på sig själv som ohälsosam och 

annorlunda än andra. Att vara frisk innebar för dem att inte ha diabetes. 

 

        ”You have to plan for so many things: then when you have to plan, it´s 
         like what little free time you have… (it taken up by planning) then it  
         feels real obsessive… I get tired of trying to figure it (diet and snacks)  
         all out.” (s.905). 

Kunskap 

I denna kategori återfinns fem kvantitativ och en kvalitativ studie av dessa studier 

är tre från USA, en från Tyskland, en från Korea och en från Mexico. 

 

Hartz et al. (2006) ville i en amerikansk kvantitativ studie (RII) fastställa orsaker 

som verkade till förbättrad kontroll för patienter med dålig kontrollerad diabetes. 

Deltagarna (N=69) delades in i tre grupper: väl kontrollerad, medelmåttig kontroll 

och ickekontrollerade. Grupperna skiljde sig signifikant när det gällde sin 

förståelse av sjukdomen, följsamhet till blodglukos kontroll och särskilt när det 

gällde följsamheten av dieten. Faktorer som åstadkom att patienter kunde återta 

kontrollen var minskad nedstämdhet och psykiska problem. Andra faktorer som 

påvisade bättre HbA1c var medicin justering, sjukdomsförståelse, följsamhet till 

kostrekommendationerna, blodglukos kontroll och ändrad livsstil. Att vara väl 
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kontrollerad var inte förknippat med kön, ålder, hur länge man haft diabetes och 

BMI vid studiens start.  
 

En kvantitativ randomiserad prospektiv interventionsstudie (CI) från Tyskland av 

Kulzer, Hermanns, Reinecker och Haak (2007) bestod av tre 

undervisningsgrupper med olika fokus för typ 2 diabetes patienter (N=181). Syftet 

var att undersöka effekten av dessa olika utbildningsprogram: grupp A fick 

undervisande/läroorienterat träningsprogram som skedde i grupp med fokus på 

information om korrekt diabetes behandling. Grupp B fick egenvårdsorienterat 

program med fokus på känslor och motivation för ändrat beteende. Grupp C hade 

samma innehåll som grupp B men hälften av undervisningen var individuellt 

utformad. Resultatet visade att det egenvårdsorienterade träningsprogrammet i 

grupp B gav bäst resultat för att förbättra den metabola kontrollen och den 

mentala hälsan. 
  

En kvantitativ koreansk studie (CI) gjord av Ko et al. (2007) vars syfte var att 

undersöka långtidseffekten av strukturerad intensiv diabetes utbildning (N=308). 

Studien genomfördes med en interventionsgrupp som genomgick en veckas 

intensivutbildning utformat för att öka förståelsen för diabetes. Patienterna själva 

fick lära sig sköta blodglukos mätaren, injektionsteknik, måltidsplanering med 

reducerat fettintag och motion. Kontrollgruppen fick en fyra timmars introduktion 

i injektionsteknik, blodglukos mätning, kost- och motionsråd. Dessa erbjöds även 

en enkel broschyr om kosthållning och egenvård. Därefter gjordes uppföljning 

med läkarbesök och frågeformulär under fyra år. Interventionsgruppen visade 

bättre resultat för alla tre punkterna för egenvårdsbeteende (diet, 

blodglukoskontroll och fysisk aktivitet). Medelvärdet av HbA1c i 

interventionsgruppen var märkbart lägre än kontrollgruppens efter sex månader, 

tre år och fyra år. 

 

I en tidigare redovisad artikel av Rayman och Ellison (2004) kom vändpunkten 

för kvinnorna i ”den accepterande” gruppen när de började se självkontroll som 

ett ”arbete”. Att gå vidare i livet blev ett mål och de tillät sig att experimentera 
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och göra misstag. Kvinnorna i ”den kämpande” gruppen kunde inte se sina 

motgångar som en erfarenhet att lära av utan såg detta som ett nederlag.  

 

I denna kvantitativa studie (PII) som är genomförd i Mexico vill forskarna testa 

effekten av en kontrollerad sjuksköterskeintervention som fokuserade på 

utbildning och rådgivning för att förbättra den metabola kontrollen hos (N=45) 

patienter med typ 2 diabetes. Deltagarna i experimentgruppen hade sex 

utbildningstillfällen á 90 minuter och dessutom 20 tillfällen med individuell 

rådgivning under 50 veckor. Genom utbildning om förändringar i det dagliga 

livet, satte de upp mål för blodglukos mätning, nya mat- och tränings vanor. Detta 

resulterade i ökad följsamhet till behandling och förbättrad metabolkontroll 

(Gallegos, Ovalle-Ber´umen & Gomez-Meza, 2006). 

 

Bradshaw et al. (2007) ville med denna kvantitativa studie (CII) gjord i USA finna 

effekten av mental träning i syfte att stärka patientens inre styrka för att utveckla 

sin egenvård och klara svårigheter gällande typ 2 diabetes. Urvalet bestod av 67 

deltagare som randomiserades till en interventionsgrupp (N=37) och en 

kontrollgrupp (N=30). Kontrollgruppen fick en stegräknare och fick fortsätta med 

sin vanliga vård under sex månader. Även interventionsgruppen fick en 

stegräknare och fick börja med mental träning två gånger i veckan under fem 

veckor á 90 minuter, resterande veckor fick de samma vård som kontrollgruppen. 

Resultatet visade att interventionsgruppen hade ändrat sin attityd om att leva med 

diabetes. De nådde en högre nivå av självinsikt, utvecklat större förmåga att kunna 

hantera diabetesrelaterad stress på ett bra sätt och att göra rätt val för sin diabetes 

jämfört med kontroll gruppen. 

 

Metoddiskussion 
Syftet till denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar följsamheten 

till egenvård. Vid artikelsökningen användes ord som ansågs relevanta och som 

var så objektiva som möjligt detta för att inte påverka studiens resultat genom vår 

förförståelse. Flertalet av artiklarna som använts återkom vid olika sökords 

kombinationer vilket upplevdes som något positivt. Genom att begränsat sökningen 

av artiklar mellan åren 2003 - 2008 används aktuell forskning som är relevant för 
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litteraturstudien. Sökningen skedde i fulltext databaserna Pubmed och Cinahl. I 

studien ingår 14 artiklar varav nio kvantitativa och fem kvalitativa. Utifrån 

kvalitetsbedömningen värderades åtta till hög kvalitet och sex till medel kvalitet, 

se bilaga 5. Innehållsanalys gjordes och fyra kategorier framkom. En del av 

studierna förekommer under flera av kategorierna. 

 

I syfte att underlätta för läsaren valdes att använda benämningen diabetes typ 2 i 

arbetet istället för diabetes mellitus typ 2. Av ekonomiska skäl så beställdes ej 

artiklar som inte fanns i fulltext vilket kan utgöra en svaghet i denna studie. Vid 

översättningen från engelska till svenska finns risk för feltolkning av texten på 

grund av våra begränsade språkkunskaper. För att få så god validitet som möjligt 

och undvika feltolkningar lästes artiklarna individuellt åtskilliga gånger och 

därefter diskuterades dess innehåll. Det engelska ordet depression har förekommit 

i flertalet artiklar och översattes/tolkades till nedstämdhet då ordet har flera 

svenska betydelser. Brister kan finnas i värderingen av artiklarnas analysmetod 

utifrån de statistiska kunskaper vi besitter. Ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet är att studierna är gjorda på olika populationer och länder som 

gör det svårt att generalisera. Detta behöver inte vara en brist då det kan överföras 

till vårt samhälle eftersom Sverige har många olika kulturer.   

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som är av betydelse för 

följsamheten vid egenvård hos patienter med diabetes mellitus typ 2. Vi hoppas 

med detta ge ökad kunskap och förståelse till vårdpersonal om vilka faktorer som 

påverkar en patients egenvård och att detta ska kunna underlätta 

omvårdnadsarbetet. 

 

Under kategorin relationer visade studierna att de viktigaste faktorerna för att 

sköta sin egenvård var stöd och förståelse från den omedelbara omgivningen och 

sjukvårdsprofessionen, vilket ledde till trygghet och ökat självförtroende i att leva 

med typ 2 diabetes (jmf. Rayman & Ellison., 2004; Savoca et al., 2004; 

Whittemore et al., 2005). 
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Stödet patienterna hade av sjukvården i form av regelbundna läkarbesök och 

samtal samt uppföljning av blodglukosvärden främjade patientens egenvård (Kim 

& Oh, 2003; Rhee et al., 2005). För en god relation mellan vårdpersonal och 

patient behövs bevarad kontinuitet med återbesök och telefonkontakter (Ericson & 

Ericson, 2002, s.304). I studien av Naemiratch och Manderson (2006) framkom 

brister i läkarnas pedagogiska förmåga vilket visar sig i citatet: “What have you 

been eating? Didn’t you kum?”  utan att vänta på patientens svar fortsatte läkaren: 

‘‘You have to ngod all sweets.” (s.1151). Där kum och ngod betyder sluta/stopp. 

Ericson och Ericson betonar att patienten behöver är stöd, uppmuntran och beröm, 

aldrig några pekpinnar eller förebråelser (2002, s.304). Genom att inte respektera 

patientens autonomi och förväntar sig underkastelse utövas oäkta paternalism 

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s.143). 

 

Klang Söderkvist (2001) refererar till Antonovsky (1997) som menar att hälsa är 

alltid ett självskattat tillstånd och människans strävan efter så bra välbefinnande 

som möjligt. För att uppnå en hälsobefrämjande egenvård för patienten behövs en 

öppen och förstående miljö som gör att patienten får vara med och bestämma om 

sin egenvård i samverkan med vårdpersonalen. För att lättare kunna påverka 

patientens egenvård bör man ha ett empowerment tänkande i vården, där man 

tillåter patienten att ange riktning för önskad förändring och vad som är möjligt att 

uppnå. Vidare hänvisas till Orems utgångspunkt att människan har förmåga att 

göra egna val och att ta eget ansvar gällande sin egenvård (s.15-21).  

 

Att känslor styr människans förmåga till egenvård visas tydligt i studierna av 

Lawton et al. (2005) och Naemiratch och Manderson (2006). Detta visade sig i 

form av förnekelse av sjukdomen då de var symtomfri. ”I´m a bit burying my 

head in the sand, you know, don´t tell me the worse case senario, thank you very 

much.” (Lawton et al., 2005, s.1427). Richt och Tegern skriver att till en början 

upprätthålls den tidiga självbilden av att problemen är tillfälliga, men när 

problemen blir bestående börjar den försvagas. Framtiden är inte länge en 

självklar fortsättning av det tidigare livet. Utav oron så väcks frågan, är det så här 

livet ska bli? I detta skede blir det viktigt att få en medicinsk förklaring om sitt 

tillstånd så att man kan börja anpassningen till den nya livssituationen (2005, 
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s.101-108). Det kan räcka med att finnas till och att bekräfta den andres känslor. I 

andra fall kan upprepade informationstillfällen vara av största vikt med 

information som är anpassad för individen (Cullberg, 1992, s.156-161).  

 

I alla kulturer ses sjukdom som något ont som hotar hälsa, lycka och glädje dock 

uppfattas orsak till sjukdom olika i olika kulturer (Barbosa da Silva & Ljungquist, 

2003, s.305; Naemiratch & Manderson, 2006). Fynden gällande olika kulturer och 

religioner anser vi till stor del vara överförbart till vårt svenska samhälle. Sverige 

är mångkulturellt och därför får vi som vårdgivare inte glömma att varje människa 

är unik. Kulturer och religioner kan vara olika i olika länder och innefatta olika 

människosyn, kommunicera på olika sätt, olika värderingar och uppfattningar om 

hälsa. Därför är det av stor vikt att vara lyhörd och ha empatisk förmåga som 

vårdare (jmf. Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s.321-324). Davidsson (1998) 

refererad i Barbosa da Silva, poängterar att vårdgivaren bör ta hänsyn till och sätta 

sig in i vad som patienten ser som normalt utifrån dennes livsperspektiv, 

exempelvis vilka erfarenheter, förväntningar och mål som patienten har. Framför 

allt är kommunikation och språkförståelse viktig för att förstå den andres attityd, 

handlingssätt och beteenden utifrån seder och bruk (2003, s.314-316). 

 

Vi anser att egenvårdskapaciteten styrs till stor del av våra känslor, tankar och 

attityder. Därför är det viktigt att beakta nedstämdhet, stress, föreställningar och 

farhågor i sitt möte med diabetikern för att främja patientens egenvård. I studien 

av Rayman och Ellison (2004) beskrev sig vissa av kvinnorna i studien som offer 

utan kontroll över sina liv. I Ericson och Ericson (2002) beskrivs kravet att leva 

efter regelbunden dygnsfunktion är som att vara fånge i sin sjukdom, då kraven på 

att sköta sin egenvård inverkar på det sociala livet. Att ha diabetes upplevs många 

gånger ångestladdat, ensamt och skrämmande och komplikationer skapar ännu 

mer ångest och skuldkänslor (s.304; jmf. Savoca et al., 2004). 

 

I Carbone et al. (2007) och Rayman och Ellison (2004) uttrycktes ilska och 

frustration över att ha drabbats av diabetes. Ericson & Ericson (2002) betonar att 

efter besked om diagnosen kan patienten reagera med en tidig krisreaktion, ibland 

uppkommer den flera år senare. Det är då viktigt att en gynnsam relation byggs 
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upp mellan patienten, läkaren och diabetesteamet (s.304). Enligt Cullberg (1992) 

skiljer sig inte denna kris mot en traumatisk kris. Krisen utgör "ett hot mot ens 

fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller mot ens grundläggande 

möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron." (s.15). Som vårdpersonal är det 

viktigt att känna till och kunna informera om krisens faser: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2001, s.44-

48). Ett sätt att komma vidare i bearbetning är att sätta ord på sin oro och ångest 

(Cullberg, 1992, s.156-161). Om kommunikationen brister kan påföljden bli 

social isolering och ensamhet vilket kan leda till ohälsa (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003, s.321). 

 

Under kategorin kunskap visar majoriteten av studierna att brist på förståelse och 

kunskap gällande sin sjukdom har en negativ inverkan på patientens egenvård. 

Genom olika utbildnings program ökade den metabola kontrollen och lägre 

HbA1c värden uppvisades (Bradshaw et al., 2007; Gallegos et al., 2006; Hartz et 

al., 2006; Ko et al., 2007; Kulzer et al., 2007). I samband med sjukdomens debut 

erbjuds alla teoretisk och praktisk undervisning av diabetesteam via öppenvården 

och vid sjukhusens medicinkliniker (Ericson & Ericson, 2002, s.303). 

Patientundervisningens syfte är att stärka förmågan till att sköta sin metabola 

kontroll, vilket gör att känslan av trygghet ökar och ger ett oberoende samtidigt 

som oron för komplikationer reduceras. Detta ställer höga krav på patientens eget 

ansvar då det innebär att beroende på aktuellt metabolisk tillstånd justera 

medicindos, beräkna födointaget och fysisk aktivitet. Det är viktigt att patienten 

reflekterar över blodglukossvängningar, vad de kan bero och hur dessa kan 

undvikas (jmf. Rayman & Ellison, 2004). 

 

Fyndet i Kulzer et al. (2007) studie överraskade då gruppen med individuellt 

utformad egenvårdsutbildning inte visade på bättre resultat än den med endast 

grupputbildning. Utbildningen med individuell inriktning kunde förväntats visa 

bättre resultat då individen står i fokus med hänsyn till dennes unika egenskaper. 

Vi tror att missuppfattningar och okunskap är bland de främsta orsakerna till 

egenvårdsbrist hos patienter med diabetes typ 2. Detta visar en svensk kvalitativ 

studie som publicerades 2005, där man videofilmade mötet mellan 
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läkare/diabetessköterska och patienten. Syftet med studien var att beskriva de 

missförstånd/uppfattningar patienter hade om sin sjukdom och behandling. 

Resultatet visade på stora kunskapsbrister om vad som orsakar diabetes och om 

kroppens anatomi. Blodglukoskontroll utfördes utan att förstå dess syfte och sågs 

inte som ett redskap för att kunna kontrollera sin sjukdom och behandling. En 

kvinna sa om glucosmätning: “I do not know the value of that…I cannot say 

anything about it really. What I could use it for I do not know. I do what they tell 

me to.” (s.150). Sambandet mellan blodglukosvärdena, matintag och träning var 

inte klart för dessa patienter. Vidare visade sig brist på kommunikation och 

skillnader i kostbudskap från olika vårdgivare vara en orsak till svårighet att sköta 

egenvården (Holmström & Rosenqvist).  

 

Under hösten 2000 genomförde Socialstyrelsen (2001, s.15) en granskning av 

diabetesvården. Avsikten med granskningen var att bedöma följsamheten till 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. 

Det framkom att endast 62 av de 92 primärvårdsenheterna som deltog hade ett 

lokalt vårdprogram eller andra lokala riktlinjer för behandling och vård av 

diabetes typ 2. Vi anser att det är en stor svaghet inom sjukvården att alla patienter 

inte får samma information och vård. 

 

Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som är av betydelse för 

följsamhet till egenvård hos personer i medelåldern (45-62 år)�med diabetes 

mellitus typ 2. Inga nya faktorer påvisas men resultatet bekräftas av andra studier. 

Huvudfynden var att stöd från omgivningen, utbildning, kunskap och patienternas 

känslor så som rädsla, frustration och ilska var de faktorer som mest påverkade 

patienternas möjlighet till god egenvård.  

 

Utifrån Orem´s egenvårdsteori (1995) refererad av Kirkevold (2000, s.152) 

påverkas egenvårdskapaciteten av ålder, kön, kunskap, livserfarenhet, 

kulturmönster, hälsotillstånd och levnadsförhållanden. Författarna anser att utifrån 

resultat kan slutsatsen dras att det är viktigt att patienterna får stöd och 

uppmuntran av familjen, vänner och vårdpersonal. Patienten har ofta tillräckliga 
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krav på sig själva när sjuksköterskan möter dem är uppgiften att ge stöd, lyssna, 

uppmuntra samt att ge adekvat information och utbildning om sjukdomen. Detta 

innebär inte enbart förmedling av fakta utan också att hjälpa patienten med att 

reflektera och bearbeta känslor. Det en stor uppgift för vårdgivaren att motivera 

patienten till att bryta gamla invanda mönster och att utföra nödvändiga 

livsstilsförändringar. En fråga som växt fram under arbetets gång är hur man ska 

få patienten att sköta sin bristfälliga egenvård då denne redan besitter kunskapen 

och har ett gediget stöd från närstående och vårdpersonal. På denna komplexa 

fråga finns inget enkelt svar. Önskvärt är att ytterligare forskning görs för att 

utveckla utbildningsprogram då detta i första hand kan befrämja egenvården.  
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förmåga påverkade 
patienternas följsamhet till 
egenvård då de vill känna sig 
fri och okontrollerad 

  

KI 

Rayman & 
Ellison 
2004 
USA 
 

Att beskriva upplevelsen och 
vardagen av att lära sig klara 
egenvård hos kvinnor med 
diagnosen diabetes typ 2.  
 

Kvalitativ. 
Deskriptiv. 
Intervjuer  

N=14 
 

Constant comparative 
method. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Två grupper: ”den 
accepterande” med stort 
familjestöd och ”den 
kämpande” med oförstående 
omgivning, kände sig som 
offer utan kontroll över sina 
liv 
 

KI 

Rhee, Slocum, 
Ziemer, Culler, 
Cook, Kebbi, 
Gallina, Barnes 
& Phillips. 
2005 
USA 

Syftet var att se hur HbA1c 
påverkas av att man passar 
fastställda läkarbesök och 
medicinordinationer.  
 

Kvantitativ. 
Retrospektiv med 
uppföljning.  

N=1560 
 

Student t-test. 
ANOVA.  
X2 test. 
Multivaraible linear 
regression analys. 

Det man fann ut var att de som 
höll avtalade tider hade lägre 
HbA1c och även bättre 
medicinsk följsamhet. 
 

RII 



   

   

 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design/ 
Intervention 

Deltagare/ 
Bortfall 

Analysmetod 
 

Huvudfynd Studie 
design/ 
kvalitet 

Savoca, Miller 
& Quandt 
2004 
USA 
 

Jämföra hur individer med typ 
2 diabetes, som representerar 
högre och lägre nivå av 
glukosvärden skiljer sig åt i 
uppfattning och attityder 
beroende på livserfarenheter. 
 

Kvalitativ. 
Deskriptiv. 
Intervjuer. 
 

 

N=89 
 

Innehållsanalys De med lägre glukosvärden 
var de som sett familje 
medlemmar lida och dö på 
grund av sin dåligt skötta 
diabetes. De med högre 
glukosvärden ansåg 
sjukdomen en oförtjänt börda, 
kände känslomässig stress, 
brist av stöd från omgivningen 
och hade många andra 
problem att sjukdomen fick 
låg prioritet. 
 

KI 

Whittemore, 
D’Eramo 
Melkus & Grey 
2005 
USA 

Att undersöka faktorer 
associerade med den metabola 
kontrollen och psykosociala 
anpassningen för kvinnor med 
typ 2 diabetes. 
 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Prospektiv 
Tvärsnittsstudie     
Pilotstudie 
 
Intervention: Handledning 
av sjuksköterska genom ett 
diabetes program för att 
skaffa utbildning för att 
stärka och underlätta 
livsstilsförändringar. 
 

N= 53 
Bortfall=28 
Bortfallsanalys 
gjord. 

Bivariate correlates  
/Pearson product 
moment correlations. 
 
 
 

Stöttning, ålder och 
självförtroende i att leva med 
diabetes var de faktorer som 
hade inverkan på den 
metabola kontrollen och för att 
hantera diabetes relaterad 
stress. 
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