
                                                                                                                             

Abstrakt 
Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling  
där patientens egenvårdsaktiviteter utgör största delen av behandlingen.  
Patientens följsamhet till egenvårdsaktiviteterna är dock ett världs- 
omspännande problem med sämre hälsa och ökade kostnader som följd.  
Syftet var att belysa faktorer som påverkar typ 2-diabetikers följsamhet  
till egenvårdsaktiviteter. Metod: En litteraturgranskning gjordes och  
litteratur söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Sjutton vetenskapliga  
artiklar, både kvalitativa och kvantitativa granskades och grupperades  
under olika kategorier. Resultatet visade att flera olika faktorer påverkade  
patientens följsamhet till egenvårdsaktiviteter på ett både positivt och  
negativt sätt. En positiv påverkansfaktor var om patienten hade som  
målsättning att sköta sin egenvård. En negativ påverkan på egenvården  
sågs då patienten blev förkrossad och intog en passiv roll. Efter diabetes- 
utbildning syntes en förbättring av egenvården genom patienternas  
förbättrade HbA1c-värden. Att mötas av vården på ett respektfullt sätt där  
både kontinuitet och tillräckligt med tid fanns till förfogande var värdefullt.  
Diskussion: Flera olika faktorer påverkade patientens egenvårdsaktiviteter.  
Vården har inte möjlighet att komma åt alla delar men det förefaller mycket  
viktigt att vårdpersonal försöker sätta sig in i varje individs unika situation  
för att kunna stötta egenvårdaktiviteterna på bästa sätt.  
 
nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, följsamhet, livsstil, litteraturöversikt, 
påverkansfaktorer 

 

 

 

 

Mittuniversitetet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C, vetenskapligt arbete 

Vårterminen 2008 

 

                                             Typ 2-diabetes,     

                  faktorer som påverkar patienters följsamhet till                 

                                    egenvårdbehandling  

                                       - en litteraturöversikt 

                                          

                                          Kerstin Persson Moberg



                                                                                                                             

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

BAKGRUND…………………………………………………………………... 1 

     Diabetes mellitus-typ 2-diabetes.................................................................... 1 

      Livsstilsfaktorer……………………………………………………………... 2 

      Egenvård vid diabetes………………………………………………………. 2 

      Följsamhet…………………………………………………………………… 3 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR…………………………………... 4 

METOD………………………………………………………………………….  4 

      Sökvägar……………………………………………………………………...  4 

      Urval…………………………………………………………………………..  4 

      Värdering av artiklarna……………………………………………………..  5 

ANALYS………………………………………………………………………...  5 

      Etiska överväganden………………………………………………………..   6 

RESULTAT…………………………………………………………………….  6 

      Positiva reaktioner som underlättar följsamhet…………………………. 7 

              Engagemang och förståelse…………………………............................... 7 

              Bemötande av vårdpersonal…………………………………………….  8 

              Sätta upp egna mål………………………………………………………  9 

              Stöd från anhöriga………………………………………………………  9 

              Effekter av kunskap och utbildning……………………………………… 10 

       Negativa reaktioner som försvårar följsamhet ……………………………11 

              Negativa känslor och passivitet………………………............................. 11 

              Undvikande av att förändra vardagen...................................................... 12 

              Brist på stöd från anhöriga……………………………………………...  13 

              Brist på Kunskap…………………………………………………………  14 

DISKUSSION…………………………………………………………………..  14 

      Resultatdiskussion…………………………………………………………... 15 

       Metoddiskussion…………………………………………………………......  17 

       Slutsats………………….................................................................................  19 

REFERENSER………………………………………………………................  20 

BILAGOR   



1                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

BAKGRUND 

 

Diabetes mellitus – typ 2-diabetes 

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av förhöjt blodsocker 

och många gånger också metabola rubbningar så som förhöjt blodtryck och 

förhöjda blodfettvärden (Östenson & Henriksson 2003 s.147). De högre 

blodsockervärdena påverkar bland annat blodkärlen, både små och stora kärl, 

vilket i förlängningen leder till komplikationer (Grefberg & Johansson 1997 

s.699). HbA1c är ett blodprov som visar ett medelvärde av blodsockernivån de 

senaste 8-12 veckorna och att uppnå en nära normal HbA1c-nivå har visat sig 

reducera risken för diabeteskomplikationer (Nathan, Turgeon & Regan 2007). 

 

Hos typ 2-diabetikern dominerar förändringar i de större blodkärlen med 

hjärtinfarkt som en av konsekvenserna (Grefberg & Johansson 1997 s.701).  

För personer med typ 2-diabetes är risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke 

ökad två till tre gånger oberoende av andra riskfaktorer (Almdal, Scharling, Skov 

Jensen & Vestergaard 2005). I en studie i norra Sverige såg man i 

studiepopulationen att incidensen av förstagångs hjärtinfarkt bland män med typ 

2-diabetes var mer än tre gånger högre än hos män utan diabetes. Bland kvinnor 

med diabetes var incidensen av förstagångs hjärtinfarkt fem gånger högre än hos 

dem utan diabetes (Eliasson, Lindahl Lundberg & Stegmayr 2003).  

Typ 2-diabetes utgör 80-90 procent av all diabetes. I Sverige är den totala 

prevalensen tre till fyra procent och stiger kraftigt efter 50-60-årsåldern. 

Sjukdomen kallades tidigare åldersdiabetes eller icke insulinberoende diabetes 

men typ 2-diabetes har under senare år också påvisats hos barn med ärftlighet och 

andra riskfaktorer för sjukdomen, dessutom kan insulinbehandling komma att 

behövas för att hålla blodsockernivån på en acceptabel nivå efter ett antal år med 

sjukdomen (Östenson & Henriksson 2003 s.149). För personer i medelåldern med 

typ 2-diabetes är den förväntade överlevnadsåldern reducerad med 5-10 år. Har 

man sena komplikationer, till exempel ögon-, njur- och nervskador är reduktionen 

av levnadsår större (Agardh, Berne & Östman 2005 s.72).   
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Livsstilsfaktorer 

Övervikt och fysisk inaktivitet tillsammans med ärftliga faktorer är de viktigaste 

”förutsägarna” för att utveckla typ 2-diabetes (Eliasson et al. 2003). I en studie 

bland kvinnor såg man att både övervikt och fysisk inaktivitet bidrog till 

utvecklandet av typ 2-diabetes men att risken att drabbas av sjukdomen var 

mycket högre då man var överviktig i jämförelse med att vara fysiskt inaktiv 

(Rana, Li, Manson & Hu 2007). 

Rökning ökar risken för typ 2-diabetes även då man justerar för andra faktorer 

som exempelvis ålder, vikt och fysisk aktivitet men de fysiskt aktiva rökarna har 

en lägre risk att drabbas av sjukdomen än de fysiskt inaktiva (Pajta, Jousilathi, Hu, 

Valle, Qiao & Tuomiletho 2005).  

 

Stress i olika former samt vissa läkemedel och endokrina sjukdomar gör att 

insulinresistensen ökar vilket också kan bidra till att typ 2-diabetes utvecklas 

(Grefberg & Johansson 1997 s.681). Psykosocial stress till exempel stress på 

arbetet med höga krav tillsammans med låg kontroll över arbetssituationen ökar 

risken för typ 2-diabetes (Agardh et al. 2005 s.84) och bland kvinnor som deltog i 

en studie i Umeå såg man att risken var ökad beroende på arbetsrelaterad stress 

och men också då kvinnorna hade dåligt känslomässigt stöd (Norberg, Stenlund, 

Lindahl, Andersson, Eriksson & Weinehall 2007).  

 

Egenvård vid typ 2-diabetes 

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som kräver att man behandlar sjukdomen 

på flera olika sätt (World Health Organization [WHO] 2003 s.39), patienten har 

behov en total bedömning av levnadsförhållanden och riskfaktorer för sjukdomen 

(Grefberg & Johansson 1997 s.683). Nästan alla försök att förbättra den metabola 

kontrollen eller att fördröja komplikationer handlar om att stödja patienten i att 

hitta lämpliga egenvårdsaktiviteter (WHO 2003 s.39). Egenvården vid diabetes 

utgör den största delen av behandlingen och handlar om de aktiviteter som 

patienten själv kan ta initiativ till för att sköta sin hälsa och klara av sina 

personliga behov utan inblandning av andra (Agardh et al. 2005 s.402). 
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Följsamhet  

Patienters följsamhet till att sköta den egna behandlingen vid flera kroniska 

sjukdomar inklusive typ 2-diabetes är dock ett världsomspännande problem med 

sämre hälsa och ökande sjukvårdskostnader som följd. I industriländerna ser man 

att följsamheten till rekommenderad behandling är i genomsnitt femtio procent 

och i utvecklingsländerna är resultatet ännu sämre men där handlar det också om 

brist på resurser och rättvis tillgång till vård. Det finns inte heller någon enkel 

strategi för att öka patienternas följsamhet till egenvården utan hänsyn måste tas 

till varje individ. Att förbättra följsamheten skulle dock öka patienternas trygghet 

då det mesta av behandlingen baseras på att patienten sköter sin behandling själv 

(WHO 2003 s.XIII-XIV). 

 

Det är vanligt att sjuksköterskor pratar med patienter om deras levnadsvanor i ett 

försök att dela med sig av sina kunskaper om hur patienterna kan minska 

sjuklighet och dödlighet om de ändrar livsstil. Man vill gärna tro att information 

och kunskaper påverkar beteendet men detta stämmer bara till viss del då 

människors beteenden också i hög grad är påverkat av känslomässiga faktorer, 

kunskapen är nödvändig men räcker inte för en beteendeförändring (Arborelius 

2001). 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är centrala komponenter i KASAM, 

känslan av sammanhang. En individ med stark KASAM väljer en lämplig coping- 

strategi för att handskas med en stressor (Antonowsky 1987 s.186) 

Copingkapaciteten är en viktig faktor för egenvårdsförmågan. Omvårdnadsbehov 

uppstår då individen inte är i stånd att utföra egenvård som helt tillgodoser 

egenvårdsbehovet. (Agardh et al. 2005). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med typ 2-diabetes samt faktorer som påverkar följsamhet till egenvård. 

Följande frågeställningar användes: • vad kan underlätta patientens     

                                                             följsamhet 

                                                          • vad kan försvåra patientens  

                                                            följsamhet 

 

 

METOD 

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt vilket innebar att litteratur 

granskades inom det hälsovetenskapliga området. 

 

Sökvägar 

Artikelsökningen genomfördes under januari och februari 2008 med hjälp av 

databaserna PubMed och Cinahl på Mittuniversitetets bibliotek. Sökorden som 

användes var adherence, compliance, diabetes type 2, self care och self 

management. Sökorden kombinerades för att hitta relevanta artiklar. Ordet 

experience lades till vid en andra sökning. En ytterligare sökning gjordes på orden 

diabetes type 2 och lifestyle. Hur sökorden kombinerades och antal träffar som 

kom fram visas i bilaga 1. 

 

Urval 

Artiklar som inkluderades i studien var nationella och internationella 

vetenskapliga artiklar. Sju kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar samt två 

artiklar med mixad metod valdes ut. Artiklarna behandlade typ 2 diabetes, 

följsamhet och egenvård. I alla sökningar användes begränsningar, artiklarna 

skulle var publicerade mellan 1995 och 2007, vara skrivna på engelska och 

patienterna skulle vara i åldern mellan 19 och 65 år. Inget genusperspektiv fanns 

med i studien. Artiklarna skulle finnas tillgängliga i Mittuniversitetets databaser.   
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Sammanlagt gav sökningarna 136 träffar samt ytterligare 48 träffar då ordet 

experience lades till. Titlarna lästes igenom och 38 artiklar vars titlar bedömdes 

kunna svara mot studiens syfte valdes ut, urval 1. Abstrakten lästes igenom i de 38 

artiklarna och av dessa bedömdes 19 artiklar vara intressanta och gick vidare till 

urval 2. Ytterligare 1 artikel valdes ut med hjälp av sökorden diabetes type 2 

kombinerat med ordet lifestyle. Artiklar som exkluderades var studier som 

berörde både typ 1 och typ 2-diabetiker, studier som inte var etiskt granskade och 

studier som bedömdes vara utanför litteraturöversiktens frågeställningar. 

 

Värdering av artiklarna 

De utvalda artiklarna klassificerades och värderades enligt SBU:s modell (1999a). 

De typer av studier som finns med i denna studie är kvalitativa (K), 

randomiserade kontrollerade (RCT), prospektiva (P) och deskriptiva (DS). 

Studierna delades sedan in i hög, medel, och låg kvalitet. Sammanlagt värderades 

och kvalitetsgranskades 20 artiklar. Tre artiklar som bedömdes ha låg kvalitet 

uteslöts, se bilaga 2.  

Kvalitetsgranskningen följde en granskningsmall utarbetad av SBU (1999b). 

Författare, årtal, land där studien gjordes, syfte, design, deltagare, analysmetod, 

huvudresultat och kvalitet fördes in i en tabell (bilaga 3). 

Vissa tillägg gjordes i mallen under rubrikerna ”Område” och ”Resultatmått” då 

protokollet i grunden var ämnat för en viss kategori patienter och inte täckte över 

de områden och resultat jag fann vid granskning. 

Totalt ingick 17 artiklar i litteraturstudien.  

 

ANALYS 

 

Första steget i analysen var att de utvalda artiklarna lästes igenom i sin helhet.  

I steg två lästes resultatdelen i varje artikel flera gånger i ett försök att hitta 

huvudkategorier som relaterade till frågeställningarna i denna studie. Utifrån de 

funna huvudkategorierna lästes resultatdelen i varje artikel återigen (steg tre), för 

att finna underkategorier. Fynd av liknande karaktär lades samman och bland 

dessa fynd skapades fem underkategorier som sågs kunna underlätta patientens 
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följsamhet och fyra underkategorier som sågs kunna försvåra patientens 

följsamhet. Resultatet skrevs ner under rubriker bestående av de två 

huvudkategorierna med fem respektive fyra underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

För urval och presentation är det viktigt att de studier som väljs ut fått tillstånd av 

etisk kommitté eller att de är studier där etiska överväganden gjorts (Forsberg & 

Wengström 2003 s.73). I denna studie fanns en strävan att alla studier, vars 

resultat redovisas, skulle vara godkända av etisk kommitté eller ha genomförts på 

ett etiskt tilltalande sätt. Avsikten var också att alla artiklar som ingått i studien 

skulle redovisas.  

 

RESULTAT 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med typ 2-diabetes samt faktorer som påverkar följsamhet till egenvård. 

Resultatet har sammanfattats och presenteras i två huvudkategorier med nio 

tillhörande underkategorier (se tabell 1).  

Tabell 1. Översikt av kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 
Positiva reaktioner som underlättar 
följsamhet 

Engagemang och förståelse 

 

Bemötande av vårdpersonal 

 

Sätta upp egna mål 

 

Stöd från anhöriga 

 
Effekter av kunskap/utbildning 

Negativa reaktioner som försvårar 
följsamhet 

Negativa känslor och passivitet 

 

Undvikande av att förändra vardagen 

 

Brist på stöd från anhöriga 

 

Brist på kunskap 
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Positiva reaktioner som underlättar följsamhet 

Engagemang och förståelse 

Savoca, Miller och Quandt (2003) undersökte hur typ 2-diabetiker såg på sin 

sjukdom. Genom att intervjua 44 patienter ville forskarna tydliggöra vad som 

skilde patienter med god blodsockerkontroll åt från patienter med dålig 

blodsockerkontroll. Två egenvårdsfilosofier kom fram bland patienterna med god 

blodsockerkontroll. De engagerade patienterna förstod att matvanor, övervikt och 

brist på motion bidragit till utvecklandet av sjukdomen. Patienterna hade ett 

positivt synsätt och skötte aktivt egenvården. Många av dem hade sett hur en 

dåligt skött diabetes hade orsakat släktingars död och de förväntade sig inte något 

skydd mot konsekvenser av diabetes om de inte skötte egenvården. Patienterna 

ansåg också att de hade ansvar både mot sig själva och familjen att göra detta och 

dessa tankar var grunden till deras egenvård. Andra patienter förstod att livsstilen 

bidragit till diabetesdiagnosen och de reagerade med blandade känslor. De 

uttryckte känslor som besvikelse, sorg och ilska men också lättnad. Dessa 

patienter uttryckte ett engagemang i att ta hand om sjukdomen men de hade inte 

tagit till sig alla aspekter av diabetesvården, de skötte sin egenvård främst genom 

att ha bra matvanor. Erfarenheten av släktingar med diabetes ökade inte deras 

motivation till egenvård (Savoca, Miller och Quandt 2003).  

 

Parry, Peel, Douglas och Lawton (2006) undersökte hur patienter med typ 2-

diabetes såg på orsaker till och kontroll av sjukdomen och fann att patientens 

förståelse av vad som bidragit till sjukdomen kunde öka motivationen till 

egenvård. När en mindre bra livsstil bidragit till sjukdomsutvecklandet var man 

också beredd att ta sitt fulla ansvar för egenvården.  

 

Vég, Rosenqvist och Sarkadi (2006) fann i sin studie att det var möjligt att hitta 

olika egenvårdsprofiler för hur typ 2-diabetiker hanterade livsstilen. Man 

identifierade tre olika egenvårdsprofiler och såg att beroende på hur patienten 

uppfattade sjukdomen skötte man också egenvården. Två av de identifierade 

egenvårdsprofilerna visade patienter som var mera aktiva i egenvården. ”Disease 

Manager” var den som aktivt tog del i diabetesvården och som trodde att 

egenvårdsbeteendet spelade en viktig roll, man hade huvudansvaret för 
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sjukdomen. De här personerna verkade ha integrerat diabetes i sina dagliga 

rutiner. Att vara ”Compliant” innebar också att ta aktiv del i diabetesvården. Man 

försökte applicera alla rekommendationer och all kunskap om diabetes på sig själv 

och man följde den plan som sjuksköterska eller läkare gjort upp. Den tredje 

egenvårdsprofilen, ”Disheartened”, visade patienter som intog en passiv roll. 

 

Hill-Briggs, Cooper, Loman, Brancati och Cooper (2003) studerade hur typ  

2-diabetiker upplevde diabetesrelaterade problem samt hur problemen hanterades. 

Diabetiker med god blodsockerkontroll kunde uppleva samma typ av problem 

med egenvården som diabetiker med dålig blodsockerkontroll men de hade ett 

positivt synsätt till att lösa problemen. Patienterna var beredda att anpassa sig till 

att leva ett liv med diabetes och ansåg att om man tog hand om sjukdomen på ett 

bra sätt kunde de ha ett bra liv.  

 

Bemötande av vård personal 

Strategier som underlättade följsamhet till egenvård diskuterades (Nagelkerk, 

Reick & Meengs 2005) och det som värderades högst av patienterna var den 

uppmuntran till eget ansvar och egenvård som de fick av doktorn, de ville ha ett 

gott samarbete med doktorn som också skulle vara en bra coach. Kortfattad 

specifik informationen om till exempel matvanor uppskattades och vidare 

uttryckte patienterna att det var viktigt att föröka ha en positiv attityd till 

sjukdomen. Detta i sig kunde också leda till aktivt kunskapssökande för att förstå 

hur man skulle sköta sin diabetes.  

 

När Pooley, Gerrard, Hollis, Morton och Astbury (2001) undersökte vilka frågor 

som spelade en central roll för att skapa en effektiv egenvård vid diabetes kom det 

fram att tiden man hade till förfogande vid vårdbesök var en viktig faktor. 

Patienter men också vårdpersonal betonade vikten av att ha tillräckligt med tid vid 

patientbesöken för att kunna skapa ett bra möte där det fanns utrymme för 

patientens behov av att ställa frågor, få information och diskutera en 

handlingsplan som också överensstämde med patientens önskningar. 

Kontinuiteten var också viktig, man ville träffa samma person när man sökte sig 

till vården då den personen kände till patientens historia. Det uttalades behov av 
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att komma till en trygg miljö där patienten kände sig bekväm och vågade ställa 

frågor och prata om sin oro, man ville känna att man blev tagen på allvar. Vad 

gällde egenvården så var det viktigt för patienten att diskutera och planera utifrån 

individuella förutsättningar och inte utifrån något standardprogram. 

 

Sätta upp egna mål 

Hill-Briggs et al. (2003) fann att det var värdefullt för patienten att sätta upp mål 

för motion, mathantering, medicinering och blodsockerkontroll samt att utvärdera 

målen och att prova olika alternativ för att undvika problem i egenvården. Också 

Sprague, Armstrong och Branen (2006) såg att det var betydelsefullt att sätta upp 

mål. De patienter som ingick i deras studie hade satt upp mål för hur de skulle 

sköta egenvården och när patienterna följde målsättningen kände de sig också 

nöjda och mera motiverade att fortsätta med egenvårdsbehandlingen. Dock fann 

man större samband mellan målsättning och följsamhet till motion jämfört med 

målsättning och följsamhet till hur man skötte maten.  

 

Stöd från anhöriga  

I en studie undersökte Searle, Norman, Thompson och Vedhara (2007) hur 

patienter och deras anhöriga uppfattade diabetes och hur den anhöriges tolkning 

av sjukdomen påverkade patientens synsätt och egenvård. Man såg att den 

anhöriges syn på sjukdomen troligen var en av mekanismerna genom vilka den 

anhörige hade inflytande över hur patienten anpassade sig till sjukdomen. Man 

fann också att när både patienter och anhöriga såg på sjukdomen och 

behandlingen på likartat vis påverkade det patientens mat och motionsvanor på ett 

positivt sätt. Det som låg utanför den anhöriges påverkan var patientens 

följsamhet till eventuell medicinering.  

Nagelkerk et al. (2005) redovisade att stöd från familjen var en viktig komponent i 

egenvården. Personer som upplevde detta stöd hade en mera positiv attityd och 

var mera framgångsrika med att integrera egenvården i sitt dagliga liv. Vijan et al. 

(2004) visade att personer med gott stöd från familjen upplevde det lättare att följa 

dietrekommendationer. Man såg också att den nyupptäckta diabetikern påverkades 

av tidigare generationers sätt att se på och hantera sjukdomen.  
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I en deskriptiv studie undersökte Scollan-Koliopoulos, O´Connell och Walker 

(2007) hur erfarenheter av anhörigas typ 2-diabetes påverkade patientens sätt att 

förhålla sig till sjukdomen. Man fann att minnet av hur en anhörig haft kontroll på 

sin sjukdom hade en direkt relation till hur patienten upplevde sin egen kontroll av 

sjukdomen. Hur patienten såg på sjukdomens konsekvenser var relaterat till 

minnet av den anhöriges sjukdomskonsekvenser och denna kontroll och 

konsekvens påverkade direkt patientens egenvård.  

 

Effekter av kunskap/utbildning 

I fyra studier användes mätning av HbA1c-värden för att visa effekter av egenvård 

efter diabetesutbildning.  

Sarkadi och Rosenqvist (2003) undersökte om man kunde se effekt på HbA1c-

värden hos diabetiker i samband med diabetesutbildning. Patienterna i studien 

deltog i utbildning i studiecirkelform under ett år. Både teori och praktik i 

egenvård ingick och målet med utbildningen var att deltagarna skulle få kunskap 

och erfarenheter som de sedan skulle kunna utnyttja i sin egenvård vilket de också 

gjorde bland annat genom att motionera mera. Signifikanta skillnader i HbA1c-

värden för patienterna i interventionsgruppen sågs upp till två år efter 

interventionen jämfört med HbA1c-värden för patienterna i kontrollgruppen.   

 

Kulzer, Hermanns, Reinecker och Haak (2006) studerade hur tre olika 

utbildningsprogram hade inverkan på patienters egenvård och HbA1c-värden. De 

fann att de patienter som fått grupputbildning som handlade om egenvård där man 

fokuserade på tankar, känslor och motivation hade lägre HbA1c-värden efter tre 

och femton månader jämfört med de patienter som fått konventionell undervisning 

eller utbildning i grupp kombinerat med individuell utbildning. 

 

Peterson och Hughes (2002) undersökte hur pass redo diabetespatienter var för 

förändring av livsstilen innan de deltog i en diabetesutbildning. Innan 

utbildningen fick patienterna svara på fyra frågor och utifrån svaren bedömdes 

patientens förändringsnivå. De olika förändringsnivåerna var; 1) funderar på att 

göra förändringar inom sex månader, 2) kommer att göra förändringar nästa 

månad, 3) har redan gjort förändringar eller 4) har kommit så långt att man 
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vidmakthåller redan gjorda förändringar. Man mätte också HbA1c-värden och 

jämförde dessa värden med på vilken förändringsnivå patienten befann sig. 

HbA1c mättes efter 3, 12 och 24 månader och man fann att patienterna som 

tidigare bedömts vara på nivå 3) och 4) hade signifikant lägre HbA1c-värden efter 

tre månader jämfört med utgångsvärdet och värdena var fortfarande signifikant 

lägre då nya värden uppmättes efter 24 månader. Inga signifikanta skillnader i 

HbA1c-värden sågs för patienter på nivå 1) och 2), resultaten kunde dock vara lite 

missvisande eftersom flera av patienterna på nivå 1) och 2) inte fullgjorde alla 

provtagningstillfällen.  

 

Långtidseffekter av strukturerad intensiv diabetesutbildning undersöktes av Ko et 

al. (2007). Patienterna följdes under fyra år och man fann att under hela 

studieperioden hade de som fått diabetesutbildning signifikant högre 

bedömningspoäng när det gäller de tre egenvårdsbeteendena som man hade mätt 

(mat, motion, blodsockerkontroll) jämfört med patienter i kontrollgruppen. Vidare 

så var HbA1c-värden lägre i studiegruppen än i kontrollgruppen. Vid mätning 

efter 6 månader hade HbA1c sjunkit dramatiskt och lägre värden kvarstod under 

hela studieperioden. Man fann också att antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund 

av diabeteskomplikationer var signifikant lägre i gruppen som fått utbildning. 

 

Enligt deltagare i diabetesutbildning var det betydelsefullt att diskutera med andra 

diabetiker om sjukdomsprocess och hantering av sjukdomen vilket främjade 

följsamhet till egenvården (Nagelkerk et al. 2005). 

 

Negativa reaktioner som försvårar följsamhet 

Negativa känslor och passivitet 

Att inte nå upp till önskvärda blodsockervärden trots försök resulterade i 

hjälplöshetskänslor och frustration vilket utgjorde hinder i egenvården (Nagelkerk  

et al. 2005). I studien av Savoca et al. (2003) såg man att de patienter som hade en 

dålig blodsockerkontroll reagerade med rädsla men att de ändå inte kände sig 

tvingade att reducera risken för diabeteskomplikationer. De hoppades att när de 

senare skulle ta till sig egenvårdsrekommendationerna skulle de då också få 

kontroll över sjukdomen. Man såg också att känslan av rädsla tillsammans med 
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förnekande, stress och depression försvårade följsamheten, patienter som hade 

dessa känslor hade ingen tro på att egenvård skulle påverka utgången av 

sjukdomen i någon större utsträckning. De var resignerade och rädda för 

konsekvenserna men upplevde sig trots allt ha en viss kontroll över sin hälsa och 

sina liv. Andra patienter i studien reagerade på sjukdomen med ilska och de kände 

sig sårade av att ha drabbats. De ville leva ett normalt liv och tyckte att 

egenvården skulle hindra dem från detta. Egenvården försvårades eftersom dessa 

patienter ville göra andra prioriteringar. De ansåg att diabetessjukdomen var en 

oförtjänt börda och de hade behov att leva ett spontant liv även om man gjorde 

tillfälliga försök att hantera matvanorna.  

 

Bland Vég et al. (2006) egenvårdsprofiler identifierades patienten som var 

”Disheartened” och som intog en passiv roll. Istället för att beskriva sin egen roll i 

diabetesvården letade dessa patienter förklaringar som låg utanför den egna 

kontrollen till varför deras egenvård inte fungerade.  

Även Parry et al. (2006) fann att om patienten såg både orsak till diabetes och 

hanteringen av sjukdomen som något som låg utanför den egna kontrollen 

främjades inte egenvården utan ansvaret lades på vården och patienten intog en 

passiv roll. Murphy och Kinmonth (1995) fann i sin studie om typ 2-diabetikers 

förståelse av sjukdomen att de flesta av patienterna såg diabetes som en ganska 

allvarlig sjukdom som kunde orsaka komplikationer men i flera fall la man 

allvaret utanför sig själv. Man kände inte av några symtom och detta påverkade 

hur man förhöll sig till egenvårdsrekommendationerna.   

 

I en fokusgruppsstudie fann Hill-Briggs et al. (2003) att de patienter som hade 

dålig blodsockerkontroll hade ett undvikande och ofta vårdslöst beteende då det 

gällde egenvården. En förklaring som patienterna gav var att man tidigare 

observerat dålig egenvård med dåliga resultat i till exempel familjen och det 

kändes ändå som att dessa problem var oundvikliga.  

 

Undvikande av att förändra  vardagen 

Att följa egenvårdsprogram är ofta förknippat med olika typer av svårigheter och 

deltagarna i Nagelkerk et al.s (2005) fokusgruppsstudie uttryckte att det ofta var 
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svårt att förstå information från vården, man upplevde att egenvårdsplanen var för 

generell och saknade individualisering. Ökade kostnader för att inhandla 

rekommenderat material upplevdes också som en svårighet och när Vijan et al. 

(2004) studerade hur rekommendationer om maten följdes fann de att den ökade 

kostnaden för maten var det största problemet. Att minska portionsstorleken var 

svårt då man ofta kände sig hungrig när man följde dietråden och man upplevde 

också att den annorlunda maten hade negativ effekt på livskvaliteten. I mötet med 

dietist kände man sig missförstådd och man förstod inte heller vad dietisten 

pratade om. I Hill-Briggs et al. (2003) studie om problemlösning vid diabetes såg 

man att patienter med dåliga blodsockervärden hade en tendens att undvika att ta 

tag i livsstilsfaktorer som exempelvis mat och motion. Negativa tolkningar av 

tidigare erfarenheter av sjukdomen, antingen personliga eller genom andra 

personer, resulterade i ineffektiv egenvård.  

 

Sprague et al. (2006) fann att patienterna upplevde svårigheter att få in 

egenvårdsbeteendena i vardagen på ett tillfredsställande sätt men att det var 

skillnad mellan de olika beteendena, till exempel upplevdes det svårare att sköta 

mat, motion och stresshantering jämfört med att sköta blodsockerkontroller och 

uppföljning med läkaren. 

 

Brist på stöd från anhöriga  

Bristen på stöd från familjen var förknippat med svårigheter att följa 

dietrekommendationer såg Vijan et al. (2004). Om familjens stöd mera handlade 

om att vara bekymrad över den situation diabetespatienten befann sig i än att vara 

delaktig i egenvården genom att tillsammans med patienten till exempel ta till sig 

hälsosammare kostvanor, så försvårades följsamheten (Savoca et al. 2004).  

Searle et al. (2007) fann att samspelet i familjen kan hindra patientens 

engagemang i egenvården t.ex vad gäller fysisk aktivitet och matvanor.  

  

Brist på kunskap 

Brist på kunskap och förståelse om matvanor var den största svårigheten till att 

följa matrekommendationer. Brist på kunskap om diabetesläkemedels verkan var 

också en försvårande faktor för att sköta egenvården (Nagelkerket al. 2005).  
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Att missförstånd om diabetes och diabetesbehandling är vanligt såg också 

Holmström och Rosenqvist (2004). Deltagare i deras studie beskrev att typ 2-

diabets inte är en riktig diabetes och då de inte kände av varken högt eller lågt 

blodsocker, utan upplevde att blodsockervärdena levde sitt eget liv, tyckte de att 

detta inte hade något att göra med vare sig egenvårdsbehandlingen eller det 

”verkliga livet”. Man provade dock att både ha kontroll på blodsockervärdet och 

att sköta mat och motion men det var vanligt att man inte förstod varför man 

skulle göra detta och hur livsstilen påverkade sjukdomen. Hotet om 

diabeteskomplikationer fanns i bakhuvudet hos flera patienter medan det också 

fanns patienter som var omedvetna om att de symtom de redan hade berodde på 

diabetessjukdomen. Murphy och Kinmonth (1995) fann att om det inte blev 

synligt att patientens beteenden resulterade i förhöjda blodsockervärden upplevde 

patienten inte heller att det var någon risk att drabbas av komplikationer, 

egenvården ansågs då inte vara så viktig. 

 

DISKUSSION 

 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer i typ 2-diabetikers vardag som 

påverkar deras följsamhet till egenvård. Resultatet i denna studie visar att flera 

faktorer kan påverka egenvården på både positivt och negativt sätt. Det kom fram 

att diabetikerns egen syn på sjukdomen har betydelse för om man tar tag i 

utmaningen som det kan innebära att sköta egenvården. Stöttningen från anhöriga 

var betydelsefull men kunde också vara en försvårande faktor om de anhöriga inte 

var beredda att vara delaktiga i egenvården. Att mötas på ett positivt sätt från 

vården hade betydelse och också att planera in egenvården i vardagen samtidigt 

som det fanns svårigheter att planera då man saknade hjälp med att individualisera 

sin egenvård. Kunskap och förståelse eller brist på detta var faktorer som också 

påverkade hur man gjorde. 

 

Resultatdiskussion 

Patienters olika sätt att se på sjukdomen har betydelse för egenvården. Att ha ett 

positivt synsätt och en förståelse att det egna beteendet kan ha medverkat till 

sjukdomsutvecklingen ökar motivation till att sköta egenvården. Samtidigt finns 
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det patienter som blir arga och uppgivna och vill fortsätta leva ett normalt liv utan 

restriktioner vilket är en försvårande faktor. Jag tror, utifrån uppvisade resultat, att 

det är nödvändigt för vårdpersonalen att identifiera var patienten befinner sig på 

”känsloskalan” för att kunna möta och diskutera egenvård med patienten på ett 

optimalt sätt. 

 

I denna studie kom det fram att patienterna bör se och förstå det egna ansvaret. 

Patienter som anser att de är ansvariga för sin egenvård tar aktivt del i denna 

medan andra patienter lägger problemet utanför sig själva och anser att vården har 

ansvaret. Det handlar dock inte enbart om patienternas sätt att se på sitt ansvar. 

Pill, Rees, Stott och Rollnick (1998) beskrev att sjuksköterskors dilemma när det 

gällde att stötta patienter i egenvård var hur sjuksköterskorna själva såg på sin roll 

och sitt ansvar i diabetesvården. I vilken utsträckning sjuksköterskorna var 

beredda att överlåta ansvar och vågade lita på att patienten klarade av att ta över 

ansvaret spelade sedan roll för hur patienterna skötte egenvården. Där 

sjuksköterskorna inte vågade släppa ansvar till patienten såg man också en sämre 

följsamhet till egenvården. Jallinoja et al. (2007) menar att vårdpersonalen anser 

att patienterna måste ta ansvaret för livsstilen men att patienterna ofta var ovilliga 

att förändra sina vanor. Personalen ansåg att information, motivation och support 

var en del av deras uppdrag men flera uttryckte att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för detta och inte heller tillräckligt med tid för att prata med patienterna 

om deras livssituation. 

 

Att sätta upp mål för sin egenvård var en positiv upplevelse för patienter syntes i 

denna studie men svårigheter uppstår när man inte får hjälp att individualisera 

målen. Hunt (1998) skriver att patienterna provar att tillämpa egenvården i sina 

dagliga liv, de tolkar och förändrar ständigt behandlingsrekommendationer och 

för vården gäller det att stötta patienterna så att de blir skickliga i att fatta beslut 

om den egna vården. Detta är ett sätt att öka ”patient empowerment”. Feste och 

Anderson (1995) och Snoek (2000) diskuterar också empowerment som betonar 

patientens egen kraft och vikten av att patienten får stöd för att ta makten över sig 

själv och sin hälsovård. Patientens självständighet bör stöttas och detta ökar 

känslan av kontroll.  
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I denna studie ses att bemötandet i vårdsamanhang är en betydelsefull del för 

patienterna och kopplingen till empowerment ligger nära till hands. Att som 

patient känna att man blir behandlad med respekt och tagen på allvar och utifrån 

sina individuella förutsättningar kunna diskutera och planera tillsammans med 

vårdpersonal är en del av att stärka patientens egenmakt.  

 

Anhöriga visar sig spela roll för patienternas egenvård på flera olika sätt. 

Anhörigas stöd har betydelse för diabetikerns livsföring, vardagsrutiner påverkas i 

och med diabetesdiagnosen och det påverkar också anhöriga. Det är dock ovanligt 

att anhöriga finns med vid informations- och utbildningstillfällen då det gäller 

vuxna diabetespatienter och de anhöriga har många gånger svårt att veta hur de 

ska förhålla sig till diabetikerns behandlingskrav (Agardh et al. 2005). 

En annan aspekt på det hela är att anhöriga, genom att delta i utbildning, kan få 

möjlighet att diskutera med andra personer i samma situation vilket skulle kunna 

leda till mindre osäkerhet och ökad delaktighet i patientens egenvård. Då 

patienterna i Nagelkerk et al.s (2005) studie utryckte att det var betydelsefullt att 

möta andra i samma situation så kan man tänka sig att också anhöriga skulle 

uppskatta detta.  

 

Patienter kan befinna sig på olika förändringsnivåer och dessa nivåer påverkar om 

patienterna förändrar livsstil (Peterson et al. 2002). I ett förändringsarbete är det 

därför nödvändigt att undersöka på vilken förändringsnivå patienten befinner sig 

för att kunna stötta patienten på optimalt sätt (Prochaska, DiClemente och 

Norcross 1992). 

 

Kunskap är viktig för att kunna förändra beteende men det räcker inte. Arborelius 

(2001) och Chan och Molassiotis (1998) såg att kunskap inte utgjorde någon 

garanti för beteendeförändring hos diabetespatienter, det fanns ett glapp mellan 

kunskap och handling och kunskap var bara ett av verktygen för att främja 

följsamhet till egenvård. Det är nödvändigt att förstå patientens tro och inställning, 

krav och prioriteringar för att förstå hans/hennes medverkan och följsamhet till 

egenvården.  
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Kontroll av HbA1c-värden användes i fyra studier som ett instrument för att mäta 

patienters följsamhet till egenvård efter diabetesutbildning.  

Jag tror att det för många individer är värdefullt att få ett biologiskt mätvärde på 

att man sköter sin livsstil på ett bra sätt men att annan utvärdering också bör 

diskuteras. Så länge en studie pågår finns sannolikt motivation att följa 

rekommendationer men hur ser det ut när studien är slut? Här kan det vara av 

värde att, i samförstånd med patienten, ha en tydlig plan för egenvården som kan 

följas upp också muntligt och med andra mätinstrument. 

 

I denna studie tycker jag att betydelsen av att patienten har en känsla av 

sammanhang blir synlig. Patienter som förstår orsaken till varför de har drabbats 

av typ 2-diabetes och att de måste ”ta hand om” sjukdomen försöker också göra 

det. De försöker hantera egenvården och finner mening med det eftersom de vill 

ha ett bra liv. Å andra sidan finns patienter som har svårt att hantera egenvården i 

vardagen eller de som inte ser meningen med att göra det. Några har bristande 

kunskaper och det här är delar som försvårar följsamheten.  

 

Metoddiskussion 

Både kvalitativa och kvantitativa studier ingick i denna litteraturstudie och en 

svårighet med detta var att hitta kategorier som kunde vara representerade i både 

de kvantitativa och de kvalitativa studierna. Artiklarna var publicerade mellan 

1995 och 2007 och beskriver på olika sätt faktorer som påverkar typ 2-diabetikers 

följsamhet till egenvården. Det fanns inget krav på att studierna skulle vara 

genomförda i någon speciell kultur. Till denna litteraturstudie hittades studier 

företrädesvis från Europa och USA men en studie från Korea ingår också.  

Länder skiljer sig åt med olika kulturer men då följsamheten till egenvård är ett 

världsomspännande problem och likartade problem har dykt upp i de granskade 

studierna anser jag inte att det finns anledning att exkludera något land i denna 

studie. Deltagare i studierna som granskades var mellan 19 till 65 år, tanken var 

att studera vuxna diabetiker då man som vuxen förväntas klara av att ta ansvar för 

sin sjukdom. En åldersgräns sattes vid 65 år för att inte få ett för stort material. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån metod och ansats.  

Då litteratursökningen gjordes användes sökord för diabetes typ 2, följsamhet och 
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egenvård. En av studierna tog direkt upp frågan om upplevda hinder i egenvården 

och strategier för att lösa detta, i övrigt bygger denna studie på resultat som kom 

fram i de olika artiklarna utifrån sökorden.  

 

Alla artiklar var skrivna på engelska och en svaghet i studien är mina bristande 

språkkunskaper inom det vetenskapliga området. Jag har dock ansträngt sig för att 

så noggrant som möjligt tolka och förstå resultaten i artiklarna. Engelsk-svenska 

lexikon har använts vid översättning med reservation för att författaren, trots 

översättningshjälp, missat poängen vid något tillfälle eller kan ha misstolkat 

resultat. En annan svaghet i studien är att jag förmodligen inte tagit med eller 

hittat alla studier som berör följsamhet då sökorden har inneburit begränsningar 

men förhoppningsvis har jag lyckats belysa ett antal påverkansfaktorer som har 

betydelse för följsamheten.  

 

En svårighet vid sammanställandet av resultaten och i diskussionsavsnittet har 

varit att de olika kategorierna är tätt sammanlänkade och det har varit svårt att 

placera flera av resultaten under bara en rubrik då de faktiskt kan passa in på flera 

olika ställen.  

 

Att tobak och stress påverkar utvecklandet av typ 2-diabetes är väl känt men i 

granskade artiklar har det inte tagits upp någon diskussion kring detta. De använda 

sökorden var troligen en begränsning.  

 

Strävan var att endast studier som var etiskt granskade skulle användas i studien. I 

två av de sjutton artiklarna gick det inte se att artiklarna var etiskt granskade men 

ett etiskt lämpligt förhållningssätt framstod vid granskningen av studiernas metod. 

Artiklarna var också publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt framgår det att flera olika faktorer påverkar typ 2-

diabetikers följsamhet till egenvård. De identifierade kategorierna såsom 

patientens egen syn på sjukdomen, hur patienten blir bemött, vikten av att sätta 

upp mål, anhörigas påverkan och utbildning/kunskap tycks spela roll för hur 
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patienten väljer att göra. Säkerligen finns många flera påverkansfaktorer och det 

förefaller viktigt att man som vårdpersonal försöker förstå och identifiera varje 

individs unika förutsättningar och påverkansmöjligheter för att på så sätt stötta 

individens egenvård på ett optimalt sätt. 

Jag tycker att det skulle vara intressant att i framtida forskning undersöka hur 

anhöriga kan motiveras att delta i utbildning och ta mera aktiv del i patientens 

egenvård. 
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   bilaga 1     Artikelsökning 

 Sökord          PubMed  

antal träffar / antal 

utvalda artiklar 

  Cinahl via Ebsco 

antal träffar / antal 

utvalda artiklar 

# 1 diabetes type 2 16 797 219 

# 2 compliance OR 

adherence  

22 271 1116 

# 3 self management OR 

self care 

6921 2051 

# 4 #1 AND #2 562 17 

# 5 # 1 AND # 3 576 47 

# 6 # 4 AND # 5 127  / 10 9  /  2 

# 7 # 5 AND experience   48 / 4  

# 8  diabetes type 2 AND 

lifestyle 

653  / 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

bilaga 2     Översikt över uteslutna artiklar                                                                          

Författare, år och 
land 

Uteslutningsorsak 

Aljasem, Peyrot, 
Wissow & Rubin 
(2001) USA 

För många jämförelser mellan olika variabler vilket gjorde att 
artikeln blev svår att läsa och tolka. 

Gallegos, Ovalle-
Berúmen, Gomez-
Meza (2006) 
Mexico 

För få studiedeltagare. Vad som egentligen var anledningen till 
ett bättre HbA1c-värde redovisades inte. 

Kim & Oh (2003) 
Korea 

Intressant ämne men för få studiedeltagare. 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

             bilaga 3        Översikt över artiklar som ingår i litteraturöversikten                                                                                                                              

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Hill-Briggs et 
al. (2003) 
USA 

Att undersöka och jämföra  
diabetesrelaterad 
problemlösning hos Afro-
Amerikansker med bra och 
dålig diabetskontroll 

Kvalitativ 
deskriptiv  
fokusgrupps-
intervju à 90 
minuter  

N=15  
typ 2-
diabetiker 
 
(N=8 god 
kontroll  
N=7 dålig 
kontroll)           

Innehållsanalys 
med hjälp av The 
Priority-Sequence 
Model och QSR 
NUD*IST Vivo 
(NVivo, 
Melbourne, 
Australia) 

Likartade problem fanns hos 
patienter med både bra och dålig 
blodsockerkontroll men det var 
skillnad i hur man såg på 
problemlösning, ett positivt 
resp. negativt synsätt kom fram 

K=II 

Holmström & 
Rosenqvist 
(2004) 
Sverige 

Beskriva de missförstånd 
som svenska diabetes- 
patienter har om sin sjukdom 
och dess behandling 

Kvalitativ 
Videoinspelning av  
möten mellan 
patient och 
sjuksköterska eller 
läkare. Patienterna 
såg sedan videon 
och reflekterade 
över vad som hände 
i mötet  

N=18 
typ 2- 
diabetiker 

Videofilmerna 
och de nedskrivna 
reflektionerna 
analyserades med 
fenomenologisk 
ansats 

Missförstånd om diabetes och 
behandling är vanligt trots 
regelbunden uppföljning och 
tillgång till vård. Patienterna 
följde ordinerad 
behandling men visste inte 
varför och hur de kunde ha 
fördel av det 

K=I 

Jallinoja et al. 
(2007) 
Finland 

Att undersöka läkares och 
sjuksköterskors syn på 
patientens/professionens roll 
i handhavandet av 
livsstilsrelaterade sjukdomar 
och dess riskfaktorer 

Kvantitativ 
/deskriptiv 
Frågeformulär 
skickades ut vid ett 
tillfälle till personal 
som deltog i 
utbildningsprogram 
om diabetes 

N=220 
sjuk-
sköterskor 
och läkare i 
primär- 
vården 

Chi-2 test  Sjukvårdspersonal ansåg att 
patienterna är ovilliga att 
förändra vanor och att de kan ha 
brist på kunskap. Hos sig själva 
såg de brist på skicklighet att ex 
motivera patienterna och de 
hade också brist på tid 

DS=1 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

       bilaga 3        Översikt över artiklar som ingår i litteraturöversikten                                                                                                                                                

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Ko et al. 
(2007) 
Korea 

Att undersöka 
långtidseffekter  efter 
strukturerat  diabetes-
utbildningsprogram för typ 2-
diabetiker 

Kvantitativ 
Randomisering till 
antingen 
interventionsgrupp 
som fick intensiv 
utbildning à 30 tim. 
eller till kontroll-
grupp som fick 
utbildning  à 4 tim. 
Uppföljning efter 
1,2,3 och 4 år  

N=437 
typ 2-
diabetiker 

(N=219 
interventions
grupp 
N=218 
kontroll-
grupp) 

SPSS, t-test och 
chi-2 test  

Interventionsgruppen hade lägre 
HbA1c värden och färre 
diabetesrelaterade inläggningar 
på sjukhus än kontrollgruppen. 
De skötte också egenvården 
mera noggrant  

RCT=I 

Kulzer et al. 
(2006)  
Tyskland 

Att undersöka och jämföra 
effekten av tre olika 
utbildningsprogram för typ 2-
diabetiker 

Kvantitativ 
Randomisering till 
något av tre olika 
utbildningsprogram 
Uppföljning efter 3 
och 15 månader 

N= 181  
typ 2- 
diabetiker  
 
(N=61 N=56 
N=64 i olika 
program)  

ANOVA, Scheffé 
test, Systat 10.2 
software 

Utbildning i grupp gav bättre 
resultat på HbA1c-värden än 
konventionell undervisning eller 
i grupputbildning kombinerat 
med individuell utbildning 

RCT=I 

Murphy & 
Kinmonth 
(1995) 
England 
 
 
 
 

Belysa typ 2-diabetikers 
olika tankar om diabetes och 
deras förståelse av hur de 
borde sköta sjukdomen 

Kvalitativ 
Narrativ intervju   
1-2 timmar 

N=46 
typ 2- 
diabetiker 

Fenomenologisk 
ansats användes 
samt dator- 
program för att 
underlätta 
analyserna 

Patienterna agerade på två olika 
sätt; utifrån att undvika syntom 
eller utifrån att förebygga 
komplikationer. De flesta ansåg 
att diabetes var en allvarlig 
sjukdom men följde ändå inte 
rekommendationer till egenvård 
på ett optimalt sätt 

K=II 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

      bilaga 3       Översikt över artiklar som ingår i litteraturöversikten                                                                                                                                                 

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Nagelkerk  
et al. (2005) 
USA 
 

Att belysa typ 2-diabetikers 
upplevda hinder och 
effektiva strategier i 
egenvården 

Kvalitativ 
Typ 2-diabetiker 
rekryterades från 
primärvården för att 
delta i någon av tre 
fokusgrupps-
intervjuer à 2 
timmar 

N=26 
typ 2-
diabetiker 

Narrativ ansats, 
kvalitativ latent 
innehållsanalys  

De vanligaste hindren var brist 
på kunskap om matplanering, 
svårighet att förstå planen, 
frustration och hjälplöshet vid 
bristande blodsockerkontroll. 
Effektiva strategier var ett bra 
samarbete med partnern, 
positivt synsätt o god support 

K=I 

Parry et al. 
(2005) 
Skottland 

Att undersöka 
nydiagnostiserade typ 2-
diabetikers syn på diabetes- 
och egenvården. Identifiera 
vilken typ av diabetesservice 
patienterna föredrog och 
tillhandahålla 
rekommendationer för 
framtida diabetesvård 

Kvalitativ 
Djupintervjuer vid 
tre tillfällen; vid 
studiens början, 
efter 6 och  efter 12 
månader 

N=40 
nyligen 
dagnostis- 
erade typ 2-
diabetiker 

Kvalitativ analys, 
upprepad läsning 
av intervjuerna. 
Data jämfördes 
och delades upp 
för beroende på 
likheter och 
olikheter i 
innehållet 

Patientens synsätt på diabetes 
och deras tro på möjligheten att 
påverka varierar och måste tas 
hänsyn till i vården 

K=I 

Peterson & 
Hughes  
(2002) 
USA 
 
 
 

 

Att avgöra om en enkel 
bedömning (innan 
diabetesutbildning) av 
patienters beredskap att göra 
förändringar kunde visa vilka 
patienter som skulle nå 
positiva resultat i förbättrade 
HbA1c-värden 

Kvantitativ 
Fyra frågor ställdes 
innan diabetes- 
utbildning . 
Patienterna delades 
sen in i grupper och 
fick, oavsett svar, 
individualiserad 
utbildning 

N=46 
 
(N=41 typ 2-
diabetiker 
N=5 typ 1-
diabetiker) 

T-test Patientens förändringsberedskap 
har betydelse för egenvård och 
HbA1c-värden 

P=II 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

      bilaga 3       Översikt över artiklar som ingår i litteraturöversikten                                                                                                                                                 

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Pooley et al. 
(2001) 
England 
 

Att undersöka vilka delar 
som typ 2-diabetiker och 
läkare uppfattar som centrala 
för effektiv diabetesvård 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 1-2 
timmar 

N=85 
 
(N=38 
läkare 
N=47 typ 2-
diabetiker) 

Kvalitativ 
innehålls analys, 
intervjuerna 
spelades in, 
skrevs ner, lästes 
flera gånger. Fem 
teman 
identifierades 

Fem viktiga faktorer för en bra 
vård kom fram; tillräckligt med 
tid vid mottagningsbesök , 
kontinuitet, tillfälle för patienten 
att ställa frågor, att patienten 
kände sig lyssnad på och hänsyn 
till individualitet 

K=II 

Sarkadi & 
Rosenqvist 
(2003) 
Sverige 

Att undersöka effektiviteten 
av grupputbildningsprogram 
24 månader efter start och att 
precisera faktorer som kan 
spela roll för att uppnå goda 
metabola resultat 

Kvantitativ 
Randomisering till 
antingen 
interventionsgrupp 
som fick 12 
månaders 
utbildningsprogram 
i grupp eller till 
kontrollgrupp 

N=77 
typ 2-
diabetiker 
 
(N= 39 
intervention-
grupp, 
N=38 
kontroll-
grupp) 

T-test, SAS 
software 

Att delta i 
utbildningsprogrammet gjorde 
att  det blev signifikant lägre 
värden för HbA1c i 
interventionsgruppen och 
deltagarna var också mera 
aktiva i egenvården 

RCT=II 

Savoca et al. 
(2004) 
USA 

Att undersöka erfarenheter 
och attityder vad gäller 
egenvård hos patienter med 
bra eller dålig 
blodsockerkontroll 

Kvalitativ 
Intervjuer 60-90 
min 

N=44 
typ 2-
diabetiker 
 
(N=22 god 
kontroll 
N=22 dålig 
kontroll) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
intervjuerna 
spelades in, 
skrevs ner, 
kodades och 
teman 
identifierades 

Två egenvårdsfilosofier kom 
fram bland patienter med god 
kontroll och  tre 
egenvårdsfilosofier bland de 
med dålig kontroll. För 
vårdpersonal är detta av värde 
att veta då man kan koncentrera 
sig på hindren för egenvård 

K=II 
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Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Scollan- 
Koliopoulos 
et al. 
(2007) 
USA 
 

 

Att undersöka hur ärftlighet 
för diabetes påverkade 
diabetiker i deras syn på 
hälsa och hälsobeteenden 

Kvantitativ  
Typ 2-diabetiker 
svarade på ett 
frågeformulär om 
sin egenvård och 
sitt synsätt utifrån 
familjemedlemmars 
diabetessjukdom 

N=123 
typ 2-
diabetiker 

Pearsons 
regressions och 
korrelations-
analys och SPSS 

Minnet av familjemedlemmars 
erfarenheter av diabetes kan 
påverka diabetikerns bild av 
sjukdomen och egenvården 

DS=II 

Searle et al. 
(2007) 
England 

Att uppskatta vilken bild typ 
2-diabeteiker och deras 
partners har av sjukdomen, 
att avgöra graden av 
samtycke mellan diabetikern 
och partnern samt undersöka 
hur pass partnerns bild av 
sjukdomen påverkar 
patientens synsätt och 
framtida egenvård 

Kvantitativ 
Typ 2-diabetiker 
och partners 
besvarade 
frågeformulär om 
syn på diabetes vid 
start och efter 12 
månader mättes 
självrapporterad 
egenvård 

N=164 
 
(N=67 typ 2-
diabetiker 
N=67 
partners) 

T-test, 
Cronbach´s α 

Patient och partner hade i stort 
samma bild av sjukdomen men  
partnerns bild kom i vissa fall 
att påverka patientens synsätt 
och framtida egenvård 

DS=II 

Sprague et al. 
(2006) 
USA 
 
 
 

 

Att utvärdera typ 2-
diabetikers erfarenheter av att 
sätta upp mål för egenvårds-
beteenden 

Kvantitativ  
Typ 2-diabetiker 
som hade deltagit i 
diabetesutbildning 
under de senaste två 
åren svarade på ett 
frågeformulär om 
att sätta mål och 
egenvård   

N=97 
typ 2-
diabetiker 

Chi-2 test, 
Kendall ι-b 
korrelationstest, 
PCFA, Cattell´s 
scree test 

De flesta patienter satte upp mål 
i samband med 
diabetesutbildning och tyckte att 
detta var värdefullt men det var 
inte utan svårigheter man följde 
den uppgjorda målsättningen 

DS=II 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

      bilaga 3       Översikt över artiklar som ingår i litteraturöversikten                                                                                                                              

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Design  
/ intervention 

Deltagare Analysmetod           Huvudresultat Studiedesign 
/kvalitet 

Vég et al. 
(2006) 
Sverige 

Att undersöka om det går att 
fastställa deltagares 
egenvårdsprofiler genom att 
använda tre frågor om deras 
självupplevda roll i 
diabetesvården och analysera 
om sådana egenvårdsprofiler 
har något samband med 
deltagarnas HbA1c-värden 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
Typ 2-diabetiker 
som deltog i en 
ettårig studiecirkel- 
utbildning svarade 
på tre frågor och 
kontrollerade 
HbA1c-värden vid 
fyra tillfällen 

N=227 
nyligen 
diagnostisera
de typ 2-
diabetiker 

T-test, chi-2 test, 
ANOVA 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
tillsammans med 
en kort text för 
varje observation.  

Man fann tre olika profiler 
bland deltagarna. Vilken profil 
deltagaren hade påverkade 
deltagarens HbA1c-värde 

P=I 
K=II 
 

Vijan et al. 
(2004) 
USA 

Att uppskatta hinder för  
typ 2-diabetiker att följa 
dietrekommendationer 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
Typ 2-diabetiker 
svarade på 
frågeformulär 
 
Typ 2-diabetiker 
deltog i en av sex 
grupper med 
fokusgrupps- 
intervju à 2 timmar 

N=197 
typ 2-
diabetiker 
 
(N=197 
kvantitativ 
del 
N=36-72 
kvalitativ 
del) 

Cronbach´s α 
Wilcoxon sign-
rank, chi-2 test, 
Huber/White 
sandwich, 

Kvalitativ analys, 
fokusgrupps- 
intervjuerna 
spelades in på 
band och kodades  
Kategorier 
identifierades 

I fokusgrupperna var det 
vanligaste hindret att det blev 
dyrt att äta bra. Det var också 
svårt att minska 
portionsstorleken.  I fråge-
formuläret kom det bl.a fram att 
deltagarna upplevde större 
svårigheter med dieten än att ta 
tabletter för diabetes 

DS=II 
K=II 

 

 


