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Abstrakt                                                                                 
Bakgrund: I Sverige lever 325 000 personer med diabetes typ 2. Sjukdomens 

utveckling kan reduceras genom kost- och motionsförändringar. Egenvård är 

betydande för att patienten ska ta kontroll över sjukdomen och minimera risken 

för komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkat patienters 

förmåga att utföra egenvård vid diabetes typ 2. Metod: Litteratursökningar 

utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

värderades utifrån bedömningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar. En form av induktiv innehållsanalys utfördes på 8 kvalitativa och 7 

kvantitativa artiklar. Resultat: Det var betydelsefullt att patienten hade kunskap 

och förståelse om sjukdomen samt att patienten fick inblick i andra patienters 

situation. Det visade sig även betydelsefullt att patienten bemästrade 

sjukdomssituationen genom att ta eget ansvar och integrera sjukdomen i det 

dagliga livet. Det framkom att möten mellan patient och vårdpersonal var 

betydande, där vägledning, bemötande och utbildningens upplägg var centrala 

faktorer. Slutsats: En balans mellan de i uppsatsen påvisade faktorerna ansågs 

vara betydelsefullt för att patienten ska kunna ta välgrundade egenvårdsbeslut och 

utföra egenvård. 

 

Nyckelord: Egenvård, Livsstilsförändring, Motivation, Omvårdnad, Typ 2-

diabetes, Utbildning 
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BAKGRUND 

I Sverige lever omkring 365 000 personer med sjukdomen diabetes mellitus. 

Omkring 325 000 personer av dem lever med diabetes typ 2 som alltså utgör den 

vanligaste diabetesformen (URL 1). Tidigare har diabetes typ 2 främst drabbat 

äldre, idag drabbas allt yngre personer och även barn. Den ökade förekomsten av 

diabetes typ 2 beror till stor del på den ökade förekomsten av övervikt och fysisk 

inaktivitet (URL 2). Roglic och Unwin (2010) förutspår att 4 miljoner dödsfall, 

det vill säga 6,8 % av den totala globala mortaliteten under 2010 kommer att 

kunna hänföras till diabetes. 

Vid diabetes typ 2 förekommer insulinresistens i form av minskad känslighet för 

insulin i de insulinberoende vävnaderna i kroppen samt en sviktande 

insulinproduktion (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007, s. 

35). Diabetes kan orsaka en rad komplikationer till följd av mikro- och 

makrovaskulära skador i bland annat ögon, njurar och nerver (Socialstyrelsen, 

2010, s. 8). Mätmetoden HbA1c ger ett värde över hur medelglukosnivån i blodet 

varit under de senaste 6-8 veckorna (Alvarsson et al., 2007, s. 92-93). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger HbA1c-värden under 6 % som mål för 

att förebygga diabeteskomplikationer. Målet för HbA1c behöver dock anpassas 

utifrån patienten, där nyttan med ett stabilt blodsocker vägs mot riskerna med en 

intensiv behandling (Socialstyrelsen, 2010, s. 24-25).  

Genom ett hälsofrämjande arbete i form av livsstilsförändringar kan sjukdomens 

förekomst minska. Risken att drabbas av diabetes typ 2 kan halveras om individen 

utför livsstilsförändringar i form av förändrade kost- och motionsvanor 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 7). Individens tilltro till att klara av en 

beteendeförändring benämns som self-efficacy. Vid förändring av livsstilsfaktorer 

lyckas individer med stark self-efficacy avsevärt bättre än individer med låg self-

efficacy (Fossum, 2007, s.191-192).  

Det har visat sig vara mer effektivt för reduceringen av sjukdomens utveckling att 

förändra patienters kost- och motionsvanor än att tillämpa farmakologisk 

behandling (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 2003). Det har dock visat sig vara 
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svårare för patienten att genomföra förändringar av kost och motion än att inta 

läkemedel. Patienter har beskrivits åsidosätta fysisk aktivitet, vilken är en oerhört 

central aspekt eftersom det ökar insulinkänsligheten, förbättrar glukosupptaget 

från blodet och därmed har en positiv effekt på patientens hälsa (Whittemore et 

al., 2003). 

Orem och Henderson anser att omvårdnad är ett stöd till patienten vid situationer 

då patienten ej kan genomföra hälsorelaterade aktiviteter på egen hand. Vid dessa 

aktiviteter är det betydelsefullt att bibehålla patienternas självständighet så gott 

det går (Kirkevold, 1992/2000, s. 148-149). Enligt Orem innebär egenvård olika 

slags aktiviteter som individen utför utifrån eget initiativ för att upprätthålla 

normal funktion och välbefinnande. Egenvården syftar till att tillfredsställa 

individens egenvårdsbehov, det vill säga de handlingar som är nödvändiga för att 

upprätthålla hälsa. De egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose 

individens egenvårdsbehov benämns som individens egenvårdskrav. När 

individens egenvårdskapacitet är mindre än individens egenvårdskrav uppstår 

egenvårdsbrist och individen är i behov av omvårdnad. Vid egenvårdsbrist måste 

närstående bistå individen med egenvård och när varken individen eller 

närstående kan tillgodose egenvårdskraven behöver patienten professionell 

omvårdnad (Kirkevold, 1992/2000, s. 149-153). Socialstyrelsen definierar 

egenvård enligt följande:  

hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra (SOSFS 

2009:6). 

 

Egenvård innebär att patienten tar kontroll över sin sjukdom och kan leva ett gott 

liv trots sjukdomen. För diabetespatienter innebär egenvård att dagligen hålla sin 

blodsockernivå stabil för att minimera risken för komplikationer. Genom 

patientutbildning erbjuds de kunskaper som krävs för att patienten ska kunna ta 

beslut och lyckas med de livsstilsförändringar som sjukdomen kräver. Goda 

möten mellan patient och vårdpersonal bygger på empowerment som innebär ett 

möte där patienten är delaktig i vården genom att ta ansvar för sin egenvård och 

fatta egna beslut kring sin vård (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2009, s. 33, 35-36). Weinger (2007) menar att sjuksköterskans roll vid 
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omvårdnaden av patienter med diabetes är att stärka patientens förmåga till 

egenvård, där förändring av kost- och motionsvanor anses som några utav de 

svåraste utmaningarna (Weinger, 2007).  

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär för många patienter flera påfrestande 

aspekter. Vissa patienter upplever en krissituation och behöver då stöd och hjälp 

att återta kontrollen över sitt liv (Socialstyrelsen, 2010, s. 84). I en studie av 

Olshansky et al. (2008) framkom det att det innebar en stor förändring i patientens 

liv att få diabetes då sjukdomen krävde engagemang inom kost, motion och 

kontroll av blodsocker. Patienterna blev tvungna att anpassa sitt liv efter 

sjukdomen genom att äta på regelbundna tider, motionera visst mycket och ibland 

begränsas vid sociala tillställningar. Vissa patienter upplevde det besvärligt när de 

inte kunde leva som alla andra längre. De kände sig annorlunda till följd av deras 

nya livsstil, vilket ledde till en känsla av isolering. Flera patienter kände att 

sjukdomen hamnade i fokus då andra människor bara såg dem som en diabetiker 

och inte som en person med diabetes. Patienterna uppgav även att de kände ett 

samband med andra patienter eftersom de kunde förstå den speciella situationen 

med krav att utföra livsstilsförändringar för att kunna kontrollera sjukdomen 

(Olshansky et al., 2008).   

Problemformulering 

För att patienter med diabetes typ 2 ska känna sig tillfredsställda med 

diabetesvården krävs det att sjuksköterskan är insatt i vilket stöd patienterna 

behöver från hälso- och sjukvården. För att få kunskap om patienternas 

önskningar och behov behöver sjuksköterskan insikt i vad patienter har upplevt 

påverka deras möjligheter till egenvård. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkat patienters förmåga att utföra 

egenvård vid diabetes typ 2. 
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METOD 

Design  

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006, s. 115-

116) syftar en litteraturöversikt till att få en övergripande bild över hur 

kunskapsläget ser ut för tillfället inom ett specifikt ämne. En litteraturöversikt 

baseras på ett urval av tidigare utförda studier inom det valda ämnet som 

analyseras och granskas kritiskt för att sammanställas till en översikt av ämnet. 

Litteratursökning  

Data till resultatet söktes via databaserna Pubmed och Cinahl, då Forsberg och 

Wengström (2008, s. 82) skriver att dessa databaser innehåller studier inom 

omvårdnadsämnet.  

Vid sökningarna användes vedertagna MeSH-termer i Pubmed och Headings i 

Cinahl, utöver dessa sökord användes fritextsökord i båda databaserna.  

MeSH-termer: Attitude, Diabetes Mellitus/Type 2, Education, Nursing, Patient 

Satisfaction, Patients, Qualitative Research, Self Care. 

Fritextsökord i PubMed: Attitudes, Effectiveness, Lifestyle Change, Patient, 

Patient Education, Patient Motivation, Patient Perspective, Self Management, 

Structured Education. 

Headings: Attitude, Diabetes Education, Diabetes Mellitus Non-Insulin-

Dependent, Motivation, Patient Education, Patient Satisfaction, Patients, Self 

Care, Life Style Changes, Qualitative Studies.  

Fritextsökord i Cinahl: Attitudes, Effectiveness, Nursing, Patient, Patient 

Perspective, Lifestyle Change, Self Management, Structured Education. 

Sökorden användes i olika kombinationer för att ge träffar som passade studiens 

syfte. Litteratursökningarna som resulterade i utvalda artiklar till resultatet 

presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningar som resulterade i utvalda artiklar 

Datum 

Databas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda till 

resultatet  

2010-08-25 

Pubmed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient Motivation 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

42 19* 

14** 

3*** 

3# 

Hörnsten et al. 

(2005a). 

Skinner et al. 

(2006). 

Tang et al. (2010). 

2010-08-30 

Pubmed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient Education 

AND Patient 

Satisfaction 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

23 15* 

6** 

0*** 

1# 

Two Feathers et al. 

(2007). 

2010-09-01 

Pubmed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Nursing AND Self 

Care AND Patient 

Satisfaction 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

16 4* 

7** 

1*** 

3# 

Edwall et al. 

(2008). 

 

2010-09-02 

Cinahl 

(MH "Diabetes 

Mellitus, Non-

Insulin-

Dependent") AND 

Nursing AND Self 

Management 

Published 2001-

2010 

85 38* 

41** 

2*** 

3# 

 

Edwall et al. 

(2010). 

 

2010-09-28 

Pubmed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Nursing AND 

Attitude AND 

Patients 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

56 34* 

17** 

1*** 

2# 

Hörnsten et al. 

(2004). 

Nagelkerk et al. 

(2006). 

 

2010-09-28 

Pubmed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient Education 

AND Qualitative 

Research 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

21 11* 

5** 

2*** 

2# 

Adolfsson et al. 

(2008). 

 

2010-10-03 

Cinahl 

(MH "Diabetes 

Mellitus, Non-

Insulin-

Dependent") 

AND Patient 

Education 

AND Diabetes 

Education AND 

Effectiveness 

Published 2001-

2010 

70 38* 

31** 

0*** 

0# 

Davies et al. 

(2008). 

2010-10-05 

PubMed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Nursing AND 

Patient Satisfaction 

Published last 10 

years 

Nursing journals 

23 12* 

6** 

1*** 

3# 

Whittemore et al. 

(2002). 

 

 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade artiklar efter läsning av hela artikeln och/eller utförd kvalitetsbedömning 

# Antal artiklar förkastade på grund av att de redan var funna i tidigare sökning 

 

För att kontrollera att inga aktuella artiklar missats vid litteratursökningen 

utfördes sökningar efter namn på de författare som återkom inom ämnet, detta 
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resulterade inte i några utvalda artiklar. Utöver databassökningarna utfördes 

manuella sökningar efter artiklar som omnämnts i tidigare granskade artiklar samt 

genom granskning av övrig litteratur inom ämnet. För att få tillgång till artiklarna 

i fulltext genomfördes sökningar i databasen Pubmed. Manuella sökningar 

presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 Manuella litteratursökningar 

Datum Artikel funnen via Databas Utvalda till resultatet 

2010-08-23 Vårdfokus (2010, maj). Tema 

egenvård. Hämtad augusti 23, 2010, 

från https://www.vardforbundet.se/ 

Documents/V%c3%a5rdfokus/Tema 

%20Egenvard.pdf 

Pubmed Hörnsten et al. (2008). 

2010-08-28 Tang et al. (2010). Pubmed Tang et al. (2005). 

2010-09-13 Hörnsten, Å. (2004). Experiences of 

Diabetes Care – Patients` and Nurses` 

Perspectives (avhandling för 

doktorsexamen) Umeå Universitet, 

2004. 

Pubmed Hörnsten et al. 

(2005b). 

2010-09-28 Adolfsson et al. (2008). Pubmed Adolfsson et al. 

(2007). 

 

Urval 

Urval av artiklar utfördes utifrån om de behandlade ämnen som passade studiens 

syfte. Först lästes artikelns titel och artiklar som redan var funna samt artiklar som 

ej behandlade ämnet sorterades bort. Därefter lästes artikelns abstrakt och 

relevanta artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet. Artiklar som ej fanns 

tillgängliga i fulltext skulle beställas om deras abstrakt skiljde sig markant från 

övriga artiklar.  

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle enbart behandla patienter med diagnosen diabetes typ 2. Urvalet 

avgränsades genom att endast artiklar som var utförda i västvärlden samt 

publicerade på engelska eller svenska under de senaste tio åren inkluderades.  

Exklusionskriterier  

Artiklar utan etiska överväganden, artiklar som behandlade diabetes typ 1 samt 

översiktsartiklar exkluderades. 

https://www.vardforbundet.se/
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativ metod, se Bilaga 1, respektive kvantitativ metod, 

se Bilaga 2. Bedömningsmallen bestod av ett poängsystem som behandlade 

artikelns viktiga delar, abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion 

samt slutsatser. Författarna valde att modifiera en punkt på bedömningsmallen 

som tog upp hur många av deltagarna som var patienter med lungcancerdiagnos, 

det byttes ut mot patienter med diabetes typ 2 för att passa denna studie. Utifrån 

artikelns uppnådda poäng beräknades en procentsats som motsvarade grad I-III, 

där 80 % krävdes för att nå grad I som var den högsta vetenskapliga kvaliteten. 

För att eftersträva en hög vetenskaplig kvalitet inkluderades endast artiklar som 

uppfyllde grad I.  

Analys 

En induktiv innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2008) användes för att 

sammanställa både kvalitativa och kvantitativa data. Artiklarna lästes igenom flera 

gånger och författarna markerade enskilt data som ansågs relevant i förhållande 

till studiens syfte. Därefter jämfördes författarnas utvalda data och ett gemensamt 

urval diskuterades fram.  

Ur de kvalitativa artiklarna valdes meningsenheter ut, som bestod av meningar 

eller stycken som behandlade samma fenomen. Meningsenheterna översattes till 

svenska samt kondenserades. De kondenserade meningsenheterna tilldelades en 

kod som kortfattat beskrev textens innehåll. Utifrån de olika koderna växte 

underkategorier och kategorier fram. Ur de kvantitativa artiklarna valdes data från 

både tabeller och löpande text ut. Texterna översattes till svenska, kondenserades 

samt tilldelades en kod utifrån vilket ämne som undersökts. Koderna sorterades 

därefter in i kategorier och underkategorier utifrån vilka fenomen som berördes.  

Data som placerats under respektive kategori sammanställdes till det slutgiltiga 

resultatet och kategorier och underkategorier motsvarar resultatets rubriker och 

underrubriker. Exempel på kvalitativ analys kan ses i Bilaga 3 och exempel på 

kvantitativ analys kan ses i Bilaga 4.  
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Etiska överväganden 

Endast artiklar som hade granskats och godkänts av etiska kommittéer eller 

artiklar som hade noggrant beskrivna etiska överväganden inkluderades. 

Redovisning av artiklars resultat gjordes oavsett om resultatet stärkte eller inte 

stärkte författarnas förförståelse inom ämnet (jmf. Forsberg & Wengström, 2008, 

s. 77).  

Samtliga artiklar som användes i resultatet var skrivna på engelska och 

översättning av texterna gjordes så noggrant som möjligt utifrån författarnas 

språkkunskaper, med strävan att undvika förvanskning av originaltexten. 

RESULTAT 

Resultatet har baserats på 15 vetenskapliga artiklar i form av primärkällor, varav 8 

var kvalitativa och 7 var kvantitativa artiklar, översikt över utvalda artiklar kan 

ses i Bilaga 5. Studierna som inkluderades i resultatet hade genomförts i Sverige, 

USA och Storbritannien. Artiklarna behandlade övervägande möten mellan 

patienter och diabetessjuksköterskor men även mellan patienter och övrig 

vårdpersonal i form av läkare, dietister, psykologer m.fl. I artiklar där enbart 

möten med diabetessjuksköterskor beskrevs benämndes personalen som 

diabetessjuksköterska av författarna. När möten däremot bestod av 

diabetessjuksköterskor tillsammans med övrig personal eller där det inte nämndes 

någon specifik yrkeskategori, benämndes personalen som vårdpersonal av 

författarna.  

Resultatet är uppbyggt utifrån tre kategorier med tillhörande underkategorier som 

svarar på vilka faktorer som visat sig påverka patienters förmåga att utföra 

egenvård vid diabetes typ 2, kategorierna kan ses i Figur 1.  
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Figur 1 Översikt över resultatets kategorier med respektive underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förståelse för sjukdomen 

Besitta kunskap om sjukdomen 

Vetskapen om att sjukdomen medför risker för patientens välmående motiverade 

somliga patienter till att lära sig mer om sjukdomen samt att bestämma sig för att 

förändra sin livsstil (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). Att få en diagnos 

ställd kunde för vissa patienter upplevas som positivt eftersom patienten då 

förstod att det var nödvändigt att inleda en hälsosammare livsstil (Hörnsten, 

Sandström & Lundman, 2004). 

I cannot say all this is negative. I have thought of changing habits for 

a long time, but felt that my energy has been too low. When I got the 

diagnosis, I got new energy, and it [changing lifestyle] became 

possible for me. Usually I need a blowtorch in my bottom before I 

have another go at things (Hörnsten et al., 2004, p. 178). 

 

I en studie av Skinner et al. (2006) utfördes en intervention där ett 

utbildningsprogram för nydiagnostiserade patienter utformades utifrån 

patienternas tidigare erfarenheter. Interventionen syftade till att öka patienternas 

kunskap och förståelse om sjukdomen. De patienter som genomgått 
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interventionen hade en djupare förståelse om sjukdomen, dess allvar, att den är 

kronisk samt att patienten kan påverka sjukdomen. Patienter som visade att de 

förstod sin sjukdom och att de kunde påverka sin sjukdom uppvisade en 

signifikant förbättring av sin livskvalitet. Patienter som uppfattade att sjukdomen 

påverkar hälsan och att patienten kan påverka sjukdomens utveckling visade en 

signifikant sänkning av sitt HbA1c-värde (Skinner et al., 2006). 

Patienter som behöll en positiv inställning trots sjukdomen kunde på ett effektivt 

sätt söka kunskap och lära sig om sjukdomen. Sökande av kunskap kunde däremot 

hindras av patienters begränsade ekonomi och svårighet att ta till sig information 

när vården var för generellt utformad (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

Patienterna kände trygghet och vågade utföra egenvård när diabetessjuksköterskan 

informerade och förklarade på ett sätt så att patienterna förstod innebörden av 

sjukdomen (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010; Edwall, Hellström, Öhrn & 

Danielson 2008). 

……..the diabetes nurse gives me a reason and doesn’t just say that 

you can’t go about bare foot, she tells me why...... I think that’s a good 

thing.... because I want to take care of myself and make my own 

decisions (Edwall et al., 2010, p. 345). 

 

Ökad medvetenhet om vikten av goda kost- och motionsvanor hade en 

motiverande funktion till att utföra livsstilförändringar för somliga patienter 

(Whittemore et al., 2002). Däremot upplevde vissa patienter oro när de fick 

information om vilka risker som sjukdomen kunde medföra (Edwall et al., 2010). 

I en studie av Hörnsten, Lundman, Stenlund och Sandström, (2005b) genomfördes 

en intervention där vårdpersonalen fokuserade på patientens kunskap och 

förståelse om sjukdomen. Interventionen hade inget förutbestämt innehåll utan 

baserades på patienternas egna upplevelser och erfarenheter. Patienterna i 

interventionsgruppen sänkte sitt HbA1c-värde signifikant från 5,7 till 5,4 medan 

kontrollgruppen ökade sitt HbA1c-värde signifikant från 5,8 till 6,4. Patienternas 

tillfredsställelse med behandlingen hade en signifikant ökning i 

interventionsgruppen, medan kontrollgruppen inte visade någon signifikant 

förändring. Det framkom ingen signifikant förändring mellan grupperna när det 

gällde välmående (Hörnsten et al., 2005b).  
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I en studie av Davies et al. (2008) utfördes en intervention i form av en 

grupputbildning som fokuserade på livsstilsfaktorer och hantering av riskfaktorer. 

Patienter som genomgått interventionen visade signifikanta förbättringar av sin 

förståelse för sjukdomen och dess allvar men även en signifikant minskning av 

kroppsvikt jämfört med kontrollgruppen. Patienterna i interventionsgruppen 

visade däremot inga signifikanta förbättringar av fysisk aktivitet eller HbA1c-

värde jämfört med patienterna som ingick i kontrollgruppen. Det sågs ingen 

signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen när det 

gällde patienternas livskvalitet (Davies et al., 2008).  

Få inblick i andras situation 

Vissa patienter uttryckte en önskan om att få diskutera vardagliga problem som 

sjukdomen medför tillsammans med andra i samma situation (Adolfsson, Starrin, 

Smide & Wikblad, 2008). Flera patienter som deltog i grupputbildningar upplevde 

det positivt och stöttande att kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra 

(Adolfsson et al., 2008; Two Feathers et al., 2007). 

Get great amounts of support and encouragement from not only 

personnel but the other participants as well… (Adolfsson et al., 2008, 

p. 990). 

 

I en studie av Adolfsson, Walker-Engström, Smide och Wikblad (2007) utfördes 

en intervention där fokus låg på diabetes och egenvård. Patienterna uppmuntrades 

till att dela med sig av sina upplevelser till medpatienter samt att diskutera 

svårigheter de upplevt till följd av sjukdomen. Patienterna gavs även stöd till att 

nå kort- och långsiktiga mål. Patienter som genomgått interventionen visade en 

signifikant högre kunskapsnivå om diabetes än patienterna i kontrollgruppen. 

Däremot kunde inga signifikanta skillnader ses när det gällde patienters self-

efficacy, livskvalitet eller HbA1c mellan interventions- och kontrollgruppen 

(Adolfsson et al., 2007). Patienter upplevde det motiverande att träffas i grupp och 

upplevde samspelet i gruppen som en drivkraft (Two Feathers et al., 2007). 

Genom grupputbildning kunde patienter koppla andra patienters erfarenheter till 

sin egen situation och få svar på omedvetna frågor (Adolfsson et al., 2008). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Adolfsson%20ET%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Adolfsson%20ET%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Smide%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Wikblad%20K%22%5BAuthor%5D
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You walk around with questions you haven’t got answers to, or that 

perhaps are way in the back of your head. Then it can be that others 

in this group ask just this question, and I get an answer to something I 

actually wasn’t fully conscious of (Adolfsson et al., 2008, p. 991). 

 

Bemästrande av sjukdomssituationen 

Integrera sjukdomen i det dagliga livet 

Att integrera sjukdomen i sitt dagliga liv upplevdes krävande för vissa patienter 

och involverade även närstående (Hörnsten et al., 2004). En stödjande person som 

engagerade sig i patientens egenvård var uppskattat av flera patienter (Nagelkerk 

et al., 2006). För att patienten skulle kunna hålla sin sjukdom under kontroll och 

fastställa mål tyckte vissa patienter att det var viktigt med en trygg, kontinuerlig 

kontakt och ett pålitligt samarbete med diabetessjuksköterskan (Edwall et al., 

2008). Att komma till rätta med sin sjukdom och att förändra livsmönster innebar 

att sjukdomen inte längre var i fokus utan istället var en del av patientens dagliga 

liv. Det var då betydelsefullt att patienten satte upp personliga rutiner över hur den 

nya situationen skulle hanteras (Hörnsten et al., 2004; Whittemore et al., 2002). 

När livsstilsförändringar integrerats i patientens dagliga liv upplevde patienten att 

livet var i balans och patienten fick tid över till annat (Whittemore et al., 2002). 

I just do the best I can and get on with life… (Whittemore et al., 2002, 

p. 22). 

 

För att patienten skulle lyckas genomföra livsstilsförändringar var det 

framgångsrikt att bland annat schemalägga motionstillfällen för att motionen 

skulle bli en del av patientens liv (Two Feathers et al., 2007; Whittemore et al., 

2002). Det var även betydelsefullt att involvera närstående i de nya kost- och 

motionsvanorna (Two Feathers et al., 2007). 

Känna eget ansvar 

I studier av Tang, Funnell, Brown och Kurlander (2010) och Tang et al. (2005) 

genomfördes en intervention där patienten fick ta eget ansvar till viss del. 

Interventionen baserades på patienternas önskningar och bestod av möten en gång 

i veckan under totalt 6 månader. Patienten ansvarade själv över hur ofta 

deltagande i möten skulle ske utifrån individuella behov. Under 

grupputbildningen diskuterades patienternas erfarenheter av sjukdomen och 
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egenvård samt strategier för att sätta upp mål och lösa problem (Tang et al., 2010; 

Tang et al., 2005). I en utav studierna framkom det att patienterna efter 

interventionen signifikant förbättrade sina kost- och motionsvanor samt att de 

utförde mer kontinuerliga kontroller av sitt blodsocker. Patienterna visade även 

signifikanta förbättringar i upplevd livskvalitet och förmåga att utföra kost- och 

motionsförändringar, efter att de genomfört interventionen. Medelvärdet för 

HbA1c sänktes från 7,4 till 7,1 sänkningen ansågs dock inte vara en signifikant 

förbättring (Tang et al., 2005). I den andra studien framkom det däremot en 

signifikant förbättring av patienternas HbA1c-värde efter interventionsperioden, 

genom en sänkning av medelvärdet från 8,2 till 7,6. Dessa patienter visade dock 

inga signifikanta förbättringar när det gällde egenvård, livskvalitet eller 

empowerment efter interventionen (Tang et al., 2010). 

Möten med vårdpersonal 

Vägledning från vårdpersonal 

En god samverkan mellan patient och diabetessjuksköterska bidrog till en strävan 

hos patienten att fortsätta leva hälsosamt (Edwall et al., 2010). Förmågan att 

utföra egenvård och ta eget ansvar över sjukdomen underlättades av uppmuntran 

och hjälp från vårdpersonal (Edwall et al., 2010; Nagelkerk et al., 2006).  

I think the biggest help for me has been my (practitioner)…in helping 

me figure out when I should test my blood and how often…both have 

given me things I should stay away from, things that I could eat and 

that has been a big help (Nagelkerk et al., 2006, p. 155). 

 

När vårdpersonal gav inaktuell information och patienten hade större kunskap 

inom ämnet ingav det bristande förtroende för vårdpersonalen och vissa patienter 

upplevde en osäker vård (Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström, 2005a). En 

del patienter uttryckte en önskan om att få vård från specialiserade 

yrkeskategorier för att kunna hantera sin sjukdom (Edwall et al., 2008; Two 

Feathers et al., 2007). Somliga patienter önskade mer diskussion kring kost och då 

gärna tillsammans med en dietist (Two Feathers et al., 2007).  
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Att veta att vårdpersonal fanns tillhands och att patienten kunde vända sig till 

vårdpersonalen vid nya och främmande situationer ingav lugn och säkerhet och en 

känsla av att ansvaret inte enbart vilade på patienten (Edwall et al., 2008; 

Hörnsten et al., 2004). När patienter tvivlade på sig själva var det viktigt att 

diabetessjuksköterskan intog en stödjande roll för att inge hopp och 

självförtroende och förhindra att patienterna kritiserade sig själva (Edwall et al., 

2008). Vägledning från diabetessjuksköterskan i dessa situationer gav känslor av 

glädje och lättnad och detta var en förutsättning för att patienten skulle kunna 

fortsätta leva som vanligt (Edwall et al., 2010).   

För att patienterna skulle lyckas förstå och hantera sin sjukdom var det 

betydelsefullt med regelbundet stöd från diabetessjuksköterskan. En kontinuerlig 

kontakt ingav förtroende och nödvändig stöttning för patienten. När patienten 

kände kontroll över sin sjukdom kändes regelbundna träffar med 

diabetessjuksköterskan däremot överflödiga (Edwall et al., 2008). 

If I have any small questions or problems, I can take them up with the 

DNS
1
 and we resolve them together. Every time I have been there and 

had this discussion, it gives me a little kick. It confirms that things are 

just as good as I think they are (Edwall et al., 2008, p. 776). 

 

Utbildningens upplägg 

Patienter föredrog korta möten med både teoretiska och praktiska inslag 

(Nagelkerk et al., 2006; Two Feathers et al., 2007). Vissa patienter uppskattade 

problemlösning i grupp, rollspel, stresshantering och motivering till att sätta upp 

mål (Two Feathers et al., 2007).  

This (physical activity) meeting gave me a push toward my goal for 

exercising (Two Feathers et al., 2007, p. 516). 

 

Nagelkerk et al. (2006) beskriver hur andra patienter uppskattade att få tillgång till 

assistans och material inom ämnet. Patienterna uppskattade däremot inte 

utbildningar som ej anpassats efter individens behov, hölls på obekväma tider, var 

långdragna eller kostsamma (Nagelkerk et al., 2006).  

                                                             
1
 Diabetes Nurse Specialist 
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Somliga patienter föredrog utbildningsträffar som hölls på förmiddagen jämfört 

med utbildningsträffar som hölls på eftermiddagen (Tang et al., 2010; Tang et al., 

2005). 

Vårdpersonalens bemötande 

Möten mellan patient och vårdpersonal ansågs väl fungerande när vårdpersonalen 

hade en positiv och välkomnande attityd och när patienterna kände sig vänligt 

bemötta (Hörnsten et al., 2005a; Nagelkerk et al., 2006). Vissa patienter 

uppskattade när vårdpersonalen var engagerad i patientens situation (Two 

Feathers et al., 2007). Andra patienter upplevde det positivt när vårdpersonal 

brydde sig om patienten och utvärderade och följde upp både små och stora 

framsteg (Nagelkerk et al., 2006). 

The most helpful part is that everything is going right… then at least I 

know that I am doing the right things (Nagelkerk et al., 2006, p. 155). 

 

Att bli bekräftad och respekterad som individ uppgavs betydelsefullt av flera 

patienter (Edwall et al., 2008; Hörnsten et al., 2005a). Edwall et al. (2008) menar 

att bekräftelse från diabetessjuksköterskan var positivt för patientens hälsa. 

Hörnsten et al. (2005a) beskriver det tillfredsställande när vårdpersonalen sätter 

sig in i patientens situation och accepterar patientens mål, upplevelser, styrkor och 

svagheter.  

He didn’t separate the disease and say that you have diabetes and 

must do this and this. I explained the problems to him and he really 

listened and learnt (Hörnsten et al., 2005a, p. 612). 

 

I en studie av Hörnsten, Stenlund, Lundman och Sandström (2008) utfördes en 

intervention där det visade sig effektivt för patientens metaboliska kontroll på 

lång sikt att diabetessjuksköterskan använde sig av patientens kunskap om 

sjukdomen som en resurs och att utbildningen var patientinriktad genom att vara 

baserad på patienternas behov och frågor jämfört med vanlig diabetesvård. Vid en 

uppföljning efter fem år kunde en signifikant skillnad på HbA1c-värdet ses mellan 

interventions- och kontrollgruppen. I interventionsgruppen låg HbA1c-värdet 

stabilt på 5,71 både vid interventionens början och efter fem år medan det ökade 

från 5,78 till 7,08 i kontrollgruppen under samma tid (Hörnsten et al., 2008). 
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Flera patienter kände sig missnöjda med vården när vårdpersonalen satte upp mål 

som skiljde sig från patientens och som patienten upplevde som irrelevanta och 

ogenomförbara (Hörnsten et al., 2005a). Patienter upplevde det negativt då 

vårdpersonalen intog en överordnad roll, ansåg sig veta mest om sjukdomen och 

tillrättavisade patienten hur patienten skulle hantera sin sjukdom (Adolfsson et al., 

2008; Hörnsten et al., 2005a). Adolfsson et al. (2008) menar att den här typen av 

relation mellan patient och vårdpersonal ledde till att patienten intog en 

underordnad roll och saknade förtroende för vårdpersonalen. 

The diabetes nurse was really careful to say you don’t get to eat 

that… I’d like to have more instruction and talk about it, so I can 

grasp it. You don’t dare to do that just because you’ve been ordered to 

do something once (Adolfsson et al., 2008, p. 989). 

 

Tillmötesgående vårdpersonal främjade en deltagande miljö där patienter öppet 

kunde berätta om sina känslor (Nagelkerk et al., 2006). Vid ömsesidigt förtroende 

mellan patient och vårdpersonal fanns möjlighet att diskutera individuella 

problem och patienten inbjöds att ställa frågor utan att känna sig besvärad 

(Adolfsson et al., 2008). Edwall et al. (2010) menar att för att patienten ska våga 

ställa frågor behövs en lättsam och ärlig kommunikation där det finns tillräckligt 

med tid för diabetessjuksköterskan att lyssna på patienten. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eventuellt kan relevanta artiklar ha missats då litteratursökningarna endast 

utfördes i två databaser. Sökningar i fler databaser kunde ha resulterat i ett större 

antal artiklar och då möjligen med en annorlunda vinkling av resultatet. För att 

kunna följa den uppsatta tidsplanen begränsades litteratursökningarna till enbart 

Pubmed och Cinahl med tanke på att dessa databaser fokuserar på 

omvårdnadsämnet. Till en början utfördes ostrukturerade litteratursökningar utan 

avgränsningar till följd av att tydliga inklusionkriterier ej formulerats. Efterhand 

växte inklusions- och exklusionskriterier fram och sökningar som gjordes initialt 

fick göras om och anpassas efter författarnas bestämda kriterier. De omgjorda 

sökningarna resulterade inte i något bortfall av tidigare utvalda artiklar. 
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Sökningarna tillförde inte heller några nya utvalda artiklar men författarna anser 

ändå att justering av dessa sökningar var betydelsefullt då det är en styrka för 

arbetet att litteratursökningarna genomgående är konsekvent utförda. Vid 

litteratursökningarna fanns en strävan att så långt det var möjligt använda 

vedertagna MeSH-termer och Headings, dock användes även fritextsökord för att 

hitta artiklar som var mer specifikt inriktade på ämnet. 

För att i så stor utsträckning som möjligt finna relevanta artiklar utfördes 

sökningar på de författare som återkom inom ämnet, vilket endast resulterade i 

artiklar som redan valts ut eller artiklar som ej behandlade ämnet. Detta innebär 

att en stor del av materialet inom ämnet har bearbetats, dock är författarna 

medvetna om att ämnet är väldigt omfattande och att relevanta artiklar kan ha 

missats. Artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext exkluderades då abstrakt 

visade ett liknande innehåll som tidigare utvalda artiklar, vilket kan ha orsakat att 

relevanta artiklar missats. Författarna hade dock bestämt att abstrakt som visade 

på ett utstickande innehåll skulle beställas om de inte var tillgängliga i fulltext, 

detta blev dock aldrig aktuellt. 

Inklusions- och exklusionskriterierna utformades med syfte att resultatet skulle 

vara tillämpbart i den vård författarna möter under verksamhetsförlagd utbildning 

samt i det kommande yrket, därmed inkluderades enbart studier utförda i 

västvärlden eftersom dessa länders levnadsförhållanden liknar Sveriges. Det är 

inte ofrånkomligt att resultatet troligen hade fått en annan utgång om kriteriet för 

vilka artiklar som skulle inkluderas varit annorlunda. Det vore intressant med 

vidare forskning inom ämnet utan geografiska begränsningar. Endast artiklar 

publicerade på engelska och svenska skulle inkluderas eftersom författarna ansåg 

att det endast var dessa språk som behärskades tillräckligt bra för att kunna 

genomföra en rättvis analys. Det blev dock endast aktuellt med artiklar 

publicerade på engelska. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda om artiklar 

publicerade på andra språk inkluderats.    

Litteratursökningarna inom ämnet resulterade i ett stort antal artiklar som passade 

studiens syfte. För att begränsa urvalet sattes kriteriet att artiklarna skulle uppfylla 

grad I vid kvalitetsvärdering. Möjligen kan författarna ha varit väl generösa i 

poängsättningen vid kvalitetsvärderingarna. Författarna har dock varit 
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konsekventa i poängbedömningen genom alla kvalitetsvärderingar. Den valda 

analysmetoden ansågs väl passande till denna studie då både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar använts. Möjligen kunde resultatet fått en annan vinkling om 

en annan analysmetod använts. En styrka med analysförfarandet var att all data 

först bearbetades enskilt av båda författarna och därefter diskuterades ett 

gemensamt urval fram, vilket minimerar risken att relevant data missats.  

Författarna anser att det är en fördel att både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

använts i resultatet. De kvalitativa artiklarna beskriver patienters upplevelser och 

erfarenheter vilket passar väl till syftet och styrker resultatet. De kvantitativa 

artiklarna stärker resultatet ytterligare då de visar mer objektiva förändringar.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkat patienters förmåga att 

utföra egenvård vid diabetes typ 2. Det som visade sig vara betydelsefullt för 

patienten var att få förståelse för sin sjukdom, genom att möta andra individer i 

samma situation och utöka sina kunskaper om sjukdomen och hur den bör 

hanteras. Att bemästra sin sjukdomssituation underlättades av att patienten fick ta 

eget ansvar för sin egenvård och möjlighet att integrera sjukdomen i det dagliga 

livet. Att möta hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes viktigt för patientens 

vägledning till egenvård. Patienterna uppgav att dessa möten skulle baseras på en 

jämlik relation där utbildning och information var individuellt anpassad efter 

patientens behov. 

Resultatet visade att kunskap och förståelse om sjukomen är av betydelse för att 

utföra egenvård på ett framgångsrikt sätt. I en studie av Whittemore, Chase, 

Mandle och Roy (2001) undersöktes effekterna av en intervention där 

sjuksköterskan vägledde och gav stöd till patienter med diabetes typ 2, utöver 

detta undersöktes patienternas upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar. 

Det betonades att brist på förståelse hos patienten upplevdes som det största 

hindret för att genomföra livsstilsförändringar. I en studie av Friberg, Pilhammar-

Andersson och Bengtsson (2007) belystes pedagogiska möten mellan 

sjuksköterskor och kroniskt sjuka patienter. Sjuksköterskorna observerades i 

mötet med patienten och patienterna fick delge sina upplevelser av mötet med 
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sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskan bör ta del av patientens berättelse 

och få vetskap om vilka kunskaper patienten redan har för att kunna ge det stöd 

som behövs (Friberg et al., 2007). Vi tror att patienter som förstår sjukdomen 

troligen har lättare att motiveras till en väl fungerande egenvård då dessa patienter 

förstår betydelsen av en förändrad livsstil. Sjuksköterskan bör därför förvissa sig 

om att patienten förstått innebörden av utbildningen och betydelsen av att utföra 

egenvård. Ett gott samarbete mellan parterna kan troligtvis underlätta detta. 

Resultatet visade att kontakt med andra patienter är betydelsefullt då det ges 

möjlighet att ta del av andras erfarenheter av sjukdomen. Detta beskrivs även i en 

studie av Stang och Mittelmark (2008) där patienter med bröstcancer deltog i 

gruppvård med syftet att undersöka vad som påverkar patienten till framgångsrik 

egenvård. Det framkom att patienter som deltog i gruppvård förbättrade sin 

förmåga till inlärning genom att ta del av andra patienters erfarenheter om 

sjukdomen. Patienterna upplevde sig mer förberedda på sjukdomens följder då 

andra patienter delgett sin upplevelse (Stang & Mittelmark, 2008). I en 

översiktsartikel av Funnel (2010) har forskning om mentorer inom diabetesvård 

sammanställts. Det framkom bland annat att en mentor i form av en patient med 

samma diagnos kunde vara till hjälp vid livsstilsförändringar samt vid stöd för hur 

sjukdomen kunde hanteras. Att möta någon med samma diagnos som därmed haft 

liknande bekymmer upplevdes motiverande då mentorn kunde ge vägledning 

(Funnel, 2010). Vi anser att vägledning från andra patienter är ett viktigt 

komplement till sjuksköterskans evidensbaserade kunskaper eftersom andra 

patienters upplevelser förmodligen är lättare att relatera till och koppla till sin 

egen situation. Vi tror även att vissa patienter ställer en annan typ av frågor till 

individer i samma situation än till sjuksköterskor. Sannolikt kan en väl fungerande 

relation mellan sjuksköterska och patient främja att patienten även törs ställa 

dessa frågor till sjuksköterskor.  

I resultatet framkom dessutom vikten av att patienten bemästrar 

sjukdomssituationen och att sjukdomen integreras i patientens dagliga liv. I en 

översiktsartikel av Simmons (2009) undersöktes det om Orems egenvårdsteori var 

tillämpbar vid omvårdnad av patienter som genomgick hemodialys. Det 

framhävdes att egenvårdsteorin var användbar när sjuksköterskor skulle motivera 
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patienter att på egen hand planera och genomföra olika typer av 

egenvårdshandlingar (Simmons, 2009). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor beskrivs det att sjuksköterskan ansvarar för att 

uppmärksamma och tillgodose patientens behov av omvårdnad och att 

sjuksköterskans uppgift är att leda och fördela omvårdnadsarbetet bland annat 

genom att konsultera andra yrkesprofessioner vid behov (Socialstyrelsen, 2005, s. 

11, 14). Vi tror att bemästrande av sjukdomen är det som upplevs svårast för 

patienten. När patienten ska bemästra sin situation har sjuksköterskan en 

avgörande roll eftersom sjuksköterskans uppgift är att stödja och vägleda 

patienten till en väl fungerande egenvård. Vi anser att Orems egenvårdsteori där 

sjuksköterskan fungerar som ett stöd när patient och närstående inte räcker till är 

lämplig i omvårdnadsarbetet kring patienter med diabetes typ 2. Detta eftersom 

teorin fokuserar på att stärka patientens svagheter utan att frånta patientens 

bestämmanderätt och självständighet. Sjuksköterskan har en väldigt betydande 

roll och får ofta vara ”spindeln i nätet” som organiserar och planerar kring 

patientens vård. Naturligtvis kan inte sjuksköterskan på egen hand nå upp till alla 

patientens egenvårdsbehov. Det är då betydelsefullt att sjuksköterskan tar hjälp av 

andra yrkeskategorier för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för 

patienten.  

I resultatet framkom vikten av ett väl fungerande samarbete mellan patient och 

vårdpersonal där vårdpersonalen involverar sig i patientens situation och tillåter 

patienten att vara delaktig i omvårdnaden. Detta överensstämmer exempelvis med 

en studie av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) som har undersökt vilka 

strategier som sjuksköterskor tillämpar för att stimulera och optimera patientens 

delaktighet i sin omvårdnad. Det poängterades att sjuksköterskan bör bemöta 

patienten med respekt och inge förtroende för att lära känna patienten vilket kan 

leda till en djupare förståelse om patientens situation. Det framkom även att 

sjuksköterskan bör stötta patienten till att använda egna resurser för att bli delaktig 

i sin vård (Sahlsten et al., 2009). Liknande resultat kan ses i en studie av Arman 

och Rehnsfeldt (2007) där sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters åsikter om 

vad som ansågs vara en optimal vård samt patienters upplevelser av god 

omvårdnad undersöktes. Det framkom att patienten bör visas respekt genom att bli 

sedd som individ och att fokusering på enbart diagnosen bör undvikas (Arman & 
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Rehnsfeldt, 2007). Arnetz, Winblad, Arnetz och Höglund (2008) beskriver 

vårdpersonalens upplevelser av patientdelaktighet vid vård av patienter drabbade 

av hjärtinfarkt. Vårdpersonalen uppgav vikten av att patienten skulle vara delaktig 

i sin vård och att patienten gavs möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Vårdpersonalen upplevde dock tidsbristen och stressen i dagens vård som en 

begränsande faktor för att eftersträva patientens delaktighet (Arnetz et al., 2008). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom diabetesvård beskriver att det är ett 

grundläggande krav inom hälso- och sjukvården att patienten har möjlighet att 

påverka sin vård genom en väl fungerande kommunikation, där vården planeras 

och utformas tillsammans med patienten (Socialstyrelsen, 2010, s. 81). Hälso- och 

sjukvårdslagen beskriver hur vården i möjligaste mån ska utföras gemensamt med 

patienten (SFS 1982:763). För att patienten ska känna sig delaktig i sin vård krävs 

det att sjuksköterskan följer de riktlinjer och rekommendationer som finns 

beskrivna. Vi förväntar oss att all vårdpersonal eftersträvar en involverad patient, 

detta kan ses som en självklarhet men troligen kan den pressade arbetssituation 

som råder inom sjukvården idag förhindra sjuksköterskans önskan att prioritera 

detta. Sjuksköterskan behöver tillräckliga resurser för att kunna tillgodose 

patientens delaktighet i omvårdnaden. 

I resultatet framkom även att informationen bör ges på ett individuellt anpassat 

sätt för att patienterna ska tillgodogöra sig nödvändig kunskap. Detta 

förhållningssätt stärks i en översiktsartikel av Dunbar-Jacob (2007) som 

sammanställt tidigare forskning om framgångsrika metoder vid 

livsstilsförändringar hos patienter med diabetes och andra kroniska sjukdomar. 

Det beskrivs att patienten bör få individuellt anpassad information om hur 

beteendeförändringen ska gå till samt varför patienten är i behov av en förändring, 

speciellt med tanke på individuella förutsättningar (Dunbar-Jacob, 2007). Detta 

överensstämmer med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård som 

beskriver att information bör ges på ett tydligt sätt anpassat efter patientens behov. 

Sjuksköterskan bör vara lyhörd och ha en öppen dialog i samarbete med patienten 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 83). Vilket även framkommer i hälso- och 

sjukvårdslagen där det beskrivs att patienten ska ges en individuellt anpassad vård 

som ska bygga på lika villkor för alla människor samt respekt för människors lika 

värde (SFS 1982:763). Vi anser att sjuksköterskan bör ha ett öppet 
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förhållningssätt där alla patienter bemöts som enskilda individer, sjuksköterskan 

har därmed möjlighet att ta lärdom av patientens individuella upplevelser och 

kunskaper om sjukdomen. Detta kan förmodligen främja en väl fungerande 

relation mellan parterna vilket är betydelsefullt för att patienten ska känna 

tillfredsställelse med vården. 

Slutsats 

I litteraturöversikten framkom det att patienten bör ha förståelse för sjukdomen, 

bemästra sin situation samt få vägledning och stöd.  Sjuksköterskan visade sig ha 

en central roll i vägledningen av patienten, för att patienten ska uppnå en balans 

och en samverkan mellan de påverkande faktorerna. Att uppnå en balans mellan 

de påvisade faktorerna anses betydelsefullt för att patienten ska kunna ta 

välgrundade egenvårdsbeslut och utföra egenvård så långt det är möjligt.  

Denna litteraturöversikt är tillämpbar för sjuksköterskor som möter patienter med 

diabetes typ 2 som har behov av vägledning för att kunna utföra egenvård. 

Resultatet kan även överföras till andra sjukdomstillstånd där egenvård är av 

betydelse. När det gäller de faktorer som belystes i denna studie är 

samstämmigheten mellan forskning och Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom 

diabetesvård god. Därmed vore det intressant med vidare forskning inom ämnet 

som undersöker hur väl sjuksköterskor tillämpar de givna rekommendationerna 

ute i vården. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka effekter Orems 

egenvårdsteori skulle ha på patienters förmåga att utföra egenvård vid diabetes typ 

2 om teorin tillämpades i det praktiska omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1 Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ 

metod (Carlsson & Eiman 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med diabetes typ 2 Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ 

Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultatet  

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

P 

% 

Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III 60% 

Titel 

Författare 



 

 

 

 

Bilaga 2 Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvantitativ 

metod (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
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Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med diabetes typ 2 Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ 
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Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc.) 
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Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) 
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Mindre bra 

 

Bra 

 

 

 

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys från kvalitativa artiklar 

Meningsenhet  Översättning  Kondensering Kod Underkategori Kategori 

An effective strategy that patients 

used was maintaining a positive 

attitude. This often prompted 

proactive learning, and these 

patients sought out reliable 

information by obtaining journals 

or books on diabetes care from 

multiple sources. (Nagelkerk et al., 

2006, p. 155). 

En effektiv strategi som patienter 

använde var att bibehålla en 

positiv attityd. Detta medförde 

ofta proaktivt lärande, och dessa 

patienter sökte efter tillförlitlig 

information om diabetesvård 

genom flera källor exempelvis, 

tidskrifter eller böcker.   

Att behålla en positiv 

inställning visade sig 

effektivt för patientens 

lärande och sökande av ny 

kunskap 

 

Kunskap erhölls med 

hjälp av en positiv 

attityd 

Besitta kunskap om 

sjukdomen 

 

 

 

 

Förståelse för 

sjukdomen 

 The patients explained that the 

group discussions allowed them to 

find answers to subconscious 

questions… (Adolfsson et al, 2008, 

p. 991). 

 

Patienterna förklarade att 

gruppdiskussioner tillät dem att 

finna svar på undermedvetna 

frågor. 

Diskussioner i gruppen 

kunde ge svar på 

omedvetna frågor 

 

Grupputbildning gav 

svar på frågor 

Få inblick i andras 

situation 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys från kvantitativa artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IG = Interventionsgrupp 

KG = Kontrollgrupp 

Meningsenhet  Översättning  Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The DTSQ scores were 

significantly increased from 27.2 

to 29.6 (S.D. ± 5.7) in the 

intervention group, but not 

in the control group (Hörnsten et 

al., 2005b, p. 70). 

DTSQ-poängen (tillfredsställelse 

med diabetes behandlingen) hade 

en signifikant ökning från 27,2 

till 29,6 i interventionsgruppen, 

men inte i kontrollgruppen. 

IG hade en signifikant 

ökning av tillfredsställelse 

med behandlingen. KG 

hade ingen signifikant 

ökning. 

Intervention om 

patienters kunskap 

och förståelse om 

sjukdomen 

Besitta kunskap om 

sjukdomen 

 

 

Förståelse för 

sjukdomen 

 The patients in the intervention 

group showed significantly higher 

levels of confidence in diabetes 

knowledge compared with the 

control group (Adolfsson et al., 

2007, p. 346). 

Patienterna i interventions-

gruppen visade signifikant högre 

nivåer av kunskap om diabetes 

jämfört med kontrollgruppen. 

IG hade högre 

kunskapsnivå om diabetes 

jämfört med KG. 

Intervention om 

effekter av gruppvård 

Få inblick i andras 

situation 



 

 

 

 

Bilaga 5 Översikt av resultatets utvalda artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design och metod Deltagare Analysmetod Huvudresultat Artikelns 

kvalitet 

Adolfsson et 

al.  

2008 

Sverige 

Att förklara 

patienters upp-

levelser av att 

delta i gruppvård 

baserat på 

empowerment 

respektive att 

delta i rådgivning 

på individuell 

nivå. 

Kvalitativ 

En grupp patienter fick individuell rådgivning och en 

grupp patienter fick delta i gruppvård med fokus på 

empowerment. 

Enskilda intervjuer om patienternas upplevelse av att 

delta i de olika typerna av vård. Intervjuerna hölls under 

30-45 min och spelades in och skrevs ned ordagrant. 

Teman som diskuterades var patientens upplevelse av 

diabetesutbildningen, beteendeförändring och egenvård. 

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

Medelålder för 

individuell 

rådgivning 64,9 

år.  

Medelålder för 

empowerment-

gruppen 61,9 år. 

n= 28 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Att vårdpersonalen intog 

en överordnad roll och 

förde en envägs-

kommunikation sågs som 

en begränsning för att 

patienten skulle ta eget 

ansvar för sin sjukdom. En 

öppen kommunikation och 

en känsla av kontroll 

underlättade för patienten 

att vara involverad i sin 

vård. 

40 poäng 

 83% 

Grad I 

Adolfsson et 

al. 

2007 

Sverige 

Att utvärdera 

effekterna av en 

intervention 

jämfört med 

vanlig vård, när 

det gäller 

patienternas 

kunskap om 

sjukdomen, self-

efficacy, livs-

kvalitet, BMI och 

blodsocker-

kontroll. 

Kvantitativ 

RCT 

Longitudinell, prospektiv 

Sju läkare och tolv diabetessjuksköterskor fick 

förberedande utbildning under två dagar för att leda 

interventionen. 

Före interventionen samt ett år efter interventionen 

mättes HbA1c, vikt och längd och patienterna fick fylla i 

en enkät som behandlade kunskap om sjukdomen, 

livskvalitet och self-efficacy. 

Interventionen bestod av 4-5 möten där fokus låg på 

diabetes och egenvård. Patienterna motiverades till att 

prata om det som de upplevde svårt och uppmuntrades 

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

75 år eller 

yngre. 

n= 88 

IG= 42 

KG= 46 

Mann-

Whitney U-

test 

Student´s t-

test 

Chi-2-test 

ANCOVA 

Patienterna i interventions-

gruppen visade högre 

kunskapsnivåer om 

diabetes efter utbildningen 

jämfört med kontroll-

gruppen. 

42 poäng 

89% 

Grad I 



 

 

 

 

att dela sina erfarenheter med övriga i gruppen. Målet 

med utbildningen var att stötta patienterna till att nå kort- 

och långsiktiga mål. 

Kontrollgruppen fick ingen intervention utan deras 

pågående vård fortsatte som vanligt. 

 

Davies et al. 

2008 

Storbritannien 

 

 

Att utvärdera 

effekter av ett 

strukturerat 

grupputbildnings-

program genom 

mätning av 

biomedicinska-, 

psykosociala- och 

livsstilsåtgärder, 

för personer med 

nyligen diagnos-

tiserad diabetes 

typ 2. 

Kvantitativ 

Kluster randomiserad studie 

Longitudinell, prospektiv 

Deltagarna kontaktades inom fyra veckor från att de fått 

diagnosen. Interventionen leddes av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal som fått adekvat träning för att 

leda programmet.  

Provtagning och frågeformulär utfördes vid början av 

interventionen samt efter 4, 8 och 12 månader. 

Patienterna fick frågor om livsstil (the summary of 

diabetes self care activities questionnaire), fysisk 

aktivitet (the international physical activity 

questionnaire) och livskvalitet (WHOQOL-BREF). 

Interventionen grundade sig på strukturerade 

grupputbildningsprogram i form av ”Leventhal`s 

common sense theory, the dual process theory” och ”the 

social learning theory”. Interventionen hölls under 6 

timmar och fokuserade på livsstil i form av diet och 

fysisk aktivitet samt hantering av riskfaktorer.  

Kontrollgruppen fick ingen intervention utan deras 

pågående vård fortsatte som vanligt. 

 

Engelsktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

28-87 år. 

n= 824 

IG= 437  

KG= 387 

 

Logistisk 

regressions-

analys  

 

 

Patienter som genomgått 

interventionen visade 

förbättringar av sin 

förståelse för sjukdomen 

samt minskning av 

kroppsvikt. Patienterna 

visade inga förbättringar 

av fysisk aktivitet, livs-

kvalitet eller HbA1c-

värdet. 

39 poäng 

82% 

Grad I 



 

 

 

 

Edwall et al. 

2010 

Sverige 

Att belysa den 

väsentligaste 

meningen av 

konsultationen 

mellan diabetes-

sjuksköterskor 

och patienter för 

att få en djupare 

förståelse av 

patienternas 

upplevelser. 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer under 20-60 min som spelades in 

och skrevs ned ordagrant. Inldningsfrågan var: ”Please 

tell me about your experience of regular diabetes check-

ups by the diabetes nurse”.  

Fokus låg på frågor som belyste patientens upplevelser 

av möten med diabetessjuksköterskan. 

 

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

43-78 år. 

n= 20 

Fenomeno-

logisk 

hermeneutisk 

analysmetod 

Regelbunden uppföljning 

och stöd var viktigt för att 

patienterna skulle känna 

sig delaktiga i sin egen-

vård. Ökad kunskap om de 

risker som sjukdomen kan 

medföra samt vägledning 

från vårdpersonalen 

motiverade patienterna till 

att hantera sjukdomen på 

ett tillfredsställande sätt. 

43 poäng 

89% 

Grad I 

Edwall et al. 

2008 

Sverige 

Att belysa den 

levda erfarenheten 

av att regelbundet 

följas upp av en 

diabetessjuk-

sköterska, hos 

patienter med 

diabetes typ 2. 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer under 35-90 min som spelades in 

och skrevs ned ordagrant. Inledningsfrågan var: ”Please 

tell me about your experience of regular diabetes check-

ups by the diabetes nurse”  

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

43-78 år. 

n= 20 

Fenomeno-

logisk 

hermeneutisk 

analysmetod 

Patienterna upplevde det 

positivt att vårdpersonalen 

bekräftade, vägledde och 

avlastade dem. Patienterna 

ville även känna sig säkra 

och oberoende av andra, 

detta hade en positiv 

inverkan på deras sätt att 

hantera sjukdomen. 

 

44 poäng 

91% 

Grad I 

Hörnsten et 

al. 

2005a 

Sverige 

Att klargöra 

patienters upp-

levelser och 

reflektioner av 

kliniska möten, 

berättade av 

personer med 

diabetes typ 2 i 

Sverige. 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer under 60-90 min som spelades in 

och skrevs ned ordagrant. Inledningsfrågan var: ”Please 

tell me about your experiences of encounters with 

healthcare professionals in diabetes care?” 

 

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

40-80 år. 

n= 44 

 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Patienterna upplevde det 

betydelsefullt att ha 

samstämmiga mål, känna 

värdighet, vara själv-

ständig samt känna sig 

trygg, säker och 

välkommen vid möten 

med vårdpersonalen. 

40 poäng 

83% 

Grad I 



 

 

 

 

Hörnsten et 

al. 

2005b 

Sverige 

Att utvärdera om 

en intervention 

som fokuserar på 

patientens 

personliga 

förståelse av 

sjukdomen är 

effektivare än 

vanlig diabetes-

vård när det gäller 

metabolisk 

kontroll, väl-

befinnande samt 

tillfredsställelse 

med behandlingen 

hos patienter med 

nyligen diagnos-

tiserad diabetes 

typ 2.  

Kvantitativ 

RCT 

Longitudinell, prospektiv 

Mätningar av HbA1c, patientens välbefinnande (WBQ-

22) och tillfredsställelse med behandling (DTSQ) 

utfördes före interventionen samt efter ett år. 

Fem diabetessjuksköterskor fick grupputbildning vid fem 

tillfällen innan de skulle leda interventionen. 

Sjuksköterskorna uppmuntrades att lägga fokus på 

patientens förståelse av sin sjukdom.  

Interventionen bestod av tio gruppmöten under 9 mån, 

där varje möte pågick i två timmar. Det fanns inga 

förutbestämda diskussionsteman utan interventionen 

baserades på patienternas erfarenheter och upplevelser. 

Kontrollgruppen fick ingen intervention utan deras 

pågående vård fortsatte som vanligt. 

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

40-80 år. 

n= 104 

IG= 44 

KG= 60 

Chi-2-test 

t-test 

Mann-

Whitney´s test 

HbA1c-värdet sjönk i 

interventionsgruppen och 

ökade i kontrollgruppen. 

Patienternas 

tillfredsställelse med 

behandlingen ökade i 

interventionsgruppen men 

visade inga signifikanta 

skillnader i kontroll-

gruppen.  

 

40 poäng 

85% 

Grad I 

Hörnsten et 

al. 

2004 

Sverige 

Att beskriva 

personliga upp-

fattningar av 

sjukdomen hos 

personer med 

diabetes typ 2 i 

Sverige. 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer under 45-90  min som spelades in 

och skrevs ned ordagrant. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide om att hantera och leva med diabetes.  

Svensktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

47-80 år. 

n= 96 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Att patienten känner 

kontroll över sjukdomen 

var viktigt för att integrera 

sjukdomen i det dagliga 

livet. 

40 poäng 

83% 

Grad I 

Hörnsten et 

al. 

2008 

Sverige 

Att utvärdera om 

diabetesvård som 

fokuserar på 

patientens 

personliga 

Kvantitativ 

RCT 

Longitudinell, prospektiv 

Provtagningar utfördes vid studiens start och därefter 

utfördes provtagningar årligen under en femårsperiod. 

Svensktalande 

patienter med 

diabtetes typ 2.  

40-80år. 

t-test 

Chi-2-test 

Patienterna i interventions-

gruppen hade bättre 

metabolisk kontroll efter 

fem år, jämfört med 

patienterna i 

40 poäng 

85% 

Grad I 



 

 

 

 

förståelse av sin 

sjukdom är 

effektivt för 

patientens 

metaboliska 

kontroll på lång 

sikt hos patienter 

med diabetes typ 

2. 

Interventionen startade med semistrukturerade intervjuer 

om patienternas personliga förståelse av sjukdomen som 

senare användes som underlag för interventionens 

upplägg. 

Interventionen bestod av tio gruppdiskussioner 

tillsammans med en diabetessjuksköterska och en 

moderator, där varje möte varade två timmar.  Varje 

grupp bestod av 5-8 patienter och interventionen sträckte 

sig över 9 månader.  

Diabetessjuksköterskorna hade fått utbildning i hur de på 

bästa sätt skulle kunna använda patienternas egen 

förståelse för sjukdomen som en resurs och grund för 

patientcentrerad vård. Ämnen som togs upp i grupperna 

baserades på patienternas egna behov och frågor, och 

moderatorn tog även upp ämnen som förekommit under 

de inledande intervjuerna.  

Kontrollgruppen fick ingen intervention utan deras 

pågående vård fortsatte som vanligt. 

n= 104 

IG= 44  

KG= 60  

 

kontrollgruppen. 

Nagelkerk et 

al. 

2006 

USA 

 

Att beskriva de 

upplevda hindren 

till egenvård hos 

patienter med 

diabetes typ 2 i en 

lantlig miljö och 

att identifiera 

effektiva 

strategier i 

egenvård.  

Kvalitativ 

Fokusgruppsintervjuer som bestod av 6-12 patienter som 

träffades en gång, mötet varade ca två timmar. 

Intervjuerna spelades in och en observator 

dokumenterade icke verbala beteenden.  

Engelsktalande 

patienter med 

diabetes typ 2.  

21 år eller äldre.  

n= 26 

Innehålls-

analys 

Det upplevdes negativt om 

utbildningen ej anpassats 

utifrån patientens behov. 

Patienterna upplevde det 

positivt med uppmuntran 

och stöd från vård-

personalen samt att få 

möjlighet att diskutera 

sjukdomen med andra 

patienter.  

 

39 poäng 

81% 

Grad I 



 

 

 

 

Skinner et al. 

2006 

Storbritannien 

Att fastställa 

effekterna av en 

intervention vars 

syfte var att 

utbilda ny-

diagnostiserade 

patienter med 

diabetes typ 2 om 

sjukdomen. 

 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

Longitudinell, prospektiv 

Kunskap kring sjukdomen (IPQ-R, DIRQ), patientens 

livskvalitet (WHOQOL-BREF) och metaboliska kontroll 

i form av HbA1c mättes före interventionen samt 3 mån 

efter interventionen.  

Interventionen bestod av ett 6 timmar långt utbildnings-

program om egenvård. Programmet leddes av 

sjuksköterska, specialistsjuksköterska samt dietist som 

hade fått särskild utbildning under två dagar inför 

interventionen. 

Interventionen utformades utifrån patienternas tidigare 

erfarenheter. 

Engelsktalande 

patienter med 

diabetes typ 2. 

Över 18 år. 

Medelålder 62,6 

år. 

n= 280 

t-test Individer som förstod sin 

sjukdom och hade utökat 

sina kunskaper om 

sjukdomen visade en 

förbättring av sin livs-

kvalitet och sitt HbA1c-

värde. 

38 poäng 

80% 

Grad I 

Tang et al. 

2010  

USA 

Att bestämma 

effekterna av en 6 

månaders inter-

vention baserad 

på empowerment 

och egenvård, 

genom att mäta 

patienters 

metaboliska och 

kardiovaskulära 

värden, egenvård 

och livskvalitet, 

jämfört med en 6 

månaders 

kontrollperiod. 

Men även att 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

Longitudinell, prospektiv 

Studien startade med en kontrollperiod (6 mån), därefter 

fick samma patienter genomgå en interventionsperiod (6 

mån).  

Mätningar av patientens metaboliska och kardio-

vaskulära värden samt egenvårdsbeteende (Summary of 

Diabetes Self-Care Activities Measure-revised), 

empowerment (DES-SF) och livskvalitet (DDS) utfördes 

före och efter kontrollperioden samt före och efter 

interventionsperioden. 

Interventionen bestod av möten en gång i veckan, där 

patienten deltog i så många möten patienten behövde. 

Innehållet formades efter patienternas önskan och 

Afrikanska 

amerikaner 

boende i 

Michigan, USA 

med diabetes 

typ 2.  

40-84 år. 

n= 77 

t-test Att delta i interventionen 

visade en förbättring av 

HbA1c-värdet. 

39 poäng 

82% 

Grad I 



 

 

 

 

bestämma 

acceptansen av 

interventionen. 

behandlade bland annat reflektion och diskussion kring 

egenvård, problemlösning, uppsättning av mål samt 

frågor om sjukdomen och vården.  

Tang et al. 

2005  

USA 

Att undersöka 

möjligheten och 

effekterna av att 

genomföra en 

lokal intervention 

vars syfte var att 

upprätthålla eller 

förbättra egen-

vården hos 

patienten.  

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell 

Longitudinell, prospektiv 

Mätningar av patientens metaboliska, kardiovaskulära 

och psykosociala värden (PAID) samt egenvårds-

beteende (DQIP) utfördes före och efter interventionen. 

Interventionen bestod av möten en gång i veckan (90 

min) under 6 mån som leddes av en sjuksköterska med 

diabetesutbildning. Utbildningen baserades på 

patienternas önskningar och innehöll bland annat 

reflektion och diskussion om erfarenheter av sjukdomen 

och egenvård, problemlösning, uppsättning av mål samt 

feedback. Patienterna uppmuntrades att delta så ofta de 

behövde.  

Afrikanska 

amerikaner 

boende i 

Detroit, USA 

med diabetes 

typ 2. 

36-82 år. 

n= 66 

t-test Patienterna förbättrade 

sina kost- och motions-

vanor, utförde mer 

kontinuerliga kontroller av 

sitt blodsocker, upplevde 

förbättrad livskvalitet och 

förmåga att utföra kost- 

och motionsförändringar 

efter interventionen.  

 

 

39 poäng 

82% 

Grad I 

Two Feathers 

et al. 

2007 

USA 

Att utvärdera 

ändringar som 

gjorts på ”the 

REACH Detroit 

Partnership´s 

family inter-

vention” samt att 

undersöka 

effekterna av en 

intervention med 

mål att deltagarna 

skulle fullfölja 

interventionen, 

Kvalitativ 

Efter varje utbildningstillfälle lämnade patienterna 

skriftliga anonyma svar om utbildningens upplägg. Efter 

sista utbildningstillfället hölls fokusgruppsintervjuer, 

som varade ca 60 min, där deltagarna diskuterade 

uppfattningar och tillfredsställelse med programmet. 

Intervjuerna spelades in och skrevs ned ordagrant. 

Afrikanska 

amerikaner och 

latinska 

amerikaner med 

diabetes typ 2.  

22-90 år. 

n= 111 

(111 patienter 

deltog i 

utbildnings-

träffarna och 32 

patienter deltog 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Patienterna tyckte att 

informationen och 

aktiviteterna var 

användbara och positiva 

för deras egenvård. 

Patienterna uppskattade 

även det sociala stödet från 

de andra patienterna. 

39 poäng 

81% 

Grad I 



 

 

 

 

 
IG = Interventionsgrupp 

KG = Kontrollgrupp 

vara nöjd med 

interventionens 

upplägg, ta till sig 

information och 

strategier om 

egenvård samt 

övervinna svårig-

heter för att 

genomföra inter-

ventionen.  

i fokus-

grupperna). 

 

Whittemore et 

al. 

2002 

USA 

Att undersöka 

upplevelser av att 

integrera 

behandlings-

rekommendation-

er till en redan 

existerande 

livsstil, hos 

patienter med 

diabetes typ 2 

som samtidigt 

deltar i en sjuk-

sköterskeledd 

intervention. 

Kvalitativ 

Patienterna deltog i en intervention som bestod av fyra 

möten där varje möte varade 45 minuter. Alla möten 

spelades in och skrevs ned ordagrant. Interventionen 

följdes av enskilda intervjuer, ca 60 min där patienterna 

blev tillfrågade att dela med sig av sina erfarenheter om 

upplevelsen av att ha börjat med livsstilsförändringar, 

efter att de fått diagnosen. Inledningsfrågan var: ”I am 

interested in how you have made or making diabetes part 

of yourself and your life.” 

Patienter med 

diabetes typ 2. 

Medelålder 

61,78 år. 

n= 9 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Ökad medvetenhet om 

sjukdomen samt med-

vetenhet om de risker 

sjukdomen medför 

motiverade patienterna till 

att utföra livsstils-

förändringar. När sjuk-

domen integrerats till 

vardagen upplevde 

patienten en balans i livet. 

40 poäng 

83% 

Grad I 


