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ABSTRAKT 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en folksjukdom som ökar i antalet insjuknade samtidigt 
som allt fler yngre drabbas. Fortsätter utvecklingen i samma takt som forskning visar på att 
den gjort i västvärlden, kommer detta leda till att allt fler insjuknar. Livsstilsförändringar och 
olika egenvårdsåtgärder är förstahandsbehandlingen. Syfte: Att belysa vilka faktorer som kan 
påverka följsamheten till egenvård hos patienter med Diabetes mellitus typ 2. Metod: En 
litteraturöversikt som inkluderade 13 kvalitativa och kvantitativa studier som analyserades 
och bearbetades med inspiration av innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisade att 
personliga faktorer som god kunskap om sjukdomen, en inre motivation och psykisk ohälsa 
påverkade följsamheten till egenvård. Andra yttre faktorer som påverkade var stöd från 
omgivningen, socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer. Diskussion: Sjuksköterskan bör 
ge kunskap om sjukdomen efter individernas förutsättningar och förmågor. För att underlätta 
deras egenvård så behöver även sjuksköterskan informera dem om hur värdefullt det är att 
deras omgivning också är insatta i egenvårdens betydelse. Slutsats: Det är ett komplext 
samband mellan de olika faktorerna och detta kan främja eller hindra följsamheten till 
egenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll att främja följsamheten genom att skapa en 
interaktion och ge individen kunskap utifrån den individuella förmågan.  

 

 

 

 

Nyckelord: Arbete, depression, kunskap, litteraturöversikt, motivation, 
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BAKGRUND 
I dag uppskattar Världshälsoorganisationen att det finns cirka 347 miljoner människor runt 

om i världen som har diabetes, varav det är cirka 90 % som blivit diagnostiserade med 

Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) (Världshälsoorganisationen, 2012). Det finns cirka 325 000 

individer i Sverige som är diagnostiserade med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2009), dock är 

det över en miljon människor som bär på arvsanlaget (Svenska Diabetesförbundet, 2011). I 

Sverige klassas sjukdomen som en folksjukdom, detta beror på att det är över en procent av 

befolkningen som är drabbade (Nationalencyklopedin, 2013; Socialstyrelsen, 2009). 

Forskning tyder på att allt fler unga personer drabbas av DMT2. Om utvecklingen fortsätter i 

den takt som forskning visar att den gjort i västvärlden så kommer allt fler individer insjukna 

under de kommande åren (Socialstyrelsen, 2009). Att allt fler insjuknar innebär också en ökad 

kostnad för Sveriges kommuner och landsting. En person med DMT2 som ännu inte utvecklat 

några komplikationer bidrar årligen med en sjukvårdskostnad på 16 000 kr, om 

komplikationer uppstått stiger kostnaden till 50 000 kr per person och år (Henriksson et al., 

2000). 

Diabetes mellitus typ 2 
DMT2 är en sjukdom som innebär att koncentrationen av sockret i blodet blir högre än 

normalt. Ett normalt blodsockervärde ligger mellan 4-8 mmol/l. För att få diagnosen krävs det 

att fasteblodsockervärdet är 7,0 mmol/l eller högre vid två tillfällen (Svenska 

Diabetesförbundet, 2011). Orsaken till det höga blodsockret är att cellerna har en begränsad 

förmåga att reagera på kroppens insulin och det medför att cellerna inte kan tillgodogöra sig 

det socker som finns i blodet. Det innebär att sockret förblir fritt cirkulerande i blodomloppet, 

individen har utvecklat insulinresistens (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006, s. 211).  

Vanliga debutsymtom vid DMT2 är ökad trötthet, törst, stora urinmängder, viktminskning, 

synrubbningar och infektioner (Lindholm, 2010, s. 20), men att leva med förhöjda 

blodsockervärden behöver inte alltid ge några specifika symtom som individen kopplar 

samman med någon sjukdomsbild. Ofta lever dessa människor med förhöjda 

blodsockervärden under en längre tid innan de uppmärksammas. Sjukdomen kan upptäckas 

genom att personen får symtom eller att det blir ett fynd vid en hälsoundersökning 

(Socialstyrelsen, 2009; Östenson, 2010). Det är inte heller helt ovanligt att sjukdomen blir ett 

sekundärfynd till hjärt- och kärlsjukdomar (Anderson, Brismar & Ivert, 2007).  När nedsatt 

glukostolerans, insulinresistens, försämrade kolesterolvärden, bukfetma samt högt blodtryck 
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uppträder i samband med varandra, så kallas detta tillstånd för det metabola syndromet 

(Lindholm, 2012, s. 29).  

Riskfaktorer 
Det finns samband mellan genetiska-, miljö-, livsstilsfaktorer och DMT2 (Zierath & Krook, 

2010; Socialstyrelsen, 2009). Övervikt och fysisk inaktivitet är två riskfaktorer som ligger i 

framkant när det kommer till vad som påverkar insjuknandet (Linnarsson, 2010; Östenson, 

2010). Andra faktorer som kostvanor, tokbaksbruk, psykosocial stress och alkohol kan även 

påskynda utvecklingen av DMT2 (Östenson, 2010). Att insjukna i DMT2 är mer vanligt bland 

lågutbildade. Låg socioekonomisk status ses därför som en riskfaktor för att insjukna 

(Rosmond, 2004). Detta kopplas samman med att personer med sämre ekonomiska resurser i 

högre utsträckning tenderar att röka, vara fysiskt inaktiva samt har en högre 

alkoholkonsumtion jämfört med högutbildade individer (Socialstyrelsen, 2009).  

Komplikationer 
En person med DMT2 lever ofta med förhöjda värden av blodsocker, blodfetter och blodtryck 

under lång tid, detta kan resultera i svåra komplikationer (Socialstyrelsen, 2009).  Ofta 

drabbas de mindre blodkärlen och komplikationer som synnedsättning, försämrad 

njurfunktion och nervpåverkan kan uppstå. När nerverna blir påverkade så bidrar det till 

nedsatt känsel och det kan uppstå sår på fötter och underben. Det kan börja med ett litet 

skavsår som personen inte känner och om det vill sig illa kan det leda till en eventuell 

amputation. Det beror på att läkningsprocessen hos personer med DMT2 är väldigt reducerad 

på grund av den nedsatta blodcirkulationen (Schulze & Hu, 2005; Socialstyrelsen, 2009). Det 

är inte helt ovanligt att dessa personer drabbas av åderförkalkning till följd av de höga 

blodfetterna och det förhöjda blodtrycket, detta kan i sin tur resultera i hjärt- och 

kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

Behandling 
Målet med behandling av DMT2 är att hålla blodsockerhalten på en normal och jämn nivå 

vilket innebär att symtomen på sjukdomen försvinner och att riskerna för framtida 

komplikationer minskar (Ericson & Ericson, 2012, s.157). Den behandling som idag kan 

erbjudas på farmakologisk väg är ett peroralt antidiabetikum som verkar blodsockersänkande. 

Skulle inte blodsockret återgå till det normala värdet finns det andra alternativ, bland annat 

insulin (Rydén, 2010). Dock är alltid första alternativet vid behandling att få personen att 

genomföra livsstilsförändringar, som är en viktig faktor för att sjukdomen inte ska medföra 

svåra komplikationer. Vårdpersonal bör därför uppmana patienten att se över sin livsstil och 
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vidta en rad viktiga åtgärder i sitt dagliga liv, så kallad egenvård (Lindblom & Asplund, 2010; 

Rydén, 2010; Socialstyrelsen, 2009). 

Egenvård 
Egenvård för en person med DMT2 innebär att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet, 

kontrollera blodsockret och undersöka fötterna. Detta innebär i stora drag att förändra sin 

livsstil och det kan vara tillräckligt för att blodsockerkoncentrationen ska hållas inom det 

normala värdet (Linnarsson, 2010).  

För att hålla en jämn blodsockernivå under hela dygnet så bör individen äta flera måltider i 

mindre portioner, välja fleromättade och enkelomättade fetter, långsamma kolhydrater samt 

en kost som innehåller mycket fibrer (Lindblom & Asplund, 2010). Att motionera regelbundet 

och att arbeta med musklerna medför att kroppens insulin blir starkare och får därmed en 

bättre effekt på kroppens celler, som i sin tur sänker kroppens blodsockernivå (Hawley, 

Hargreaves & Zierath, 2006). Genom att undersöka sina fötter regelbundet så kan många 

allvarliga komplikationer förebyggas, alternativt behandlas i tid (Linnarsson, 2010). Att själv 

förebygga och minimera riskerna för att drabbas av framtida komplikationer är en stor och 

viktigt del inom den personliga egenvården (Peeples, Tomky, Mulcahy, Peyrot & Siminerio, 

2007). Detta resulterar i ett bättre välmående samt att personer med DMT2 upplever en bättre 

hälsorelaterad livskvalitet vid en god och följsam egenvård (Socialstyrelsen, 2009; Maddigan, 

Majumdar & Johnson, 2005).  

Egenvård bygger i första hand på att patienten själv vidtar åtgärder som främjar den 

individuella hälsan men ibland kan det behövas stöd från omgivningen då den egna 

kapaciteten brister. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

finns det beskrivet att de ska arbeta förebyggande, motivera till livsstilsförändringar och 

bemöta patientens individuella resurser och förmågor. Sjuksköterskan ska även undervisa och 

ge stöd till patienten och dess närstående där syftet är att förstärka hälsa och förhindra ohälsa. 

Att förebygga komplikationer, arbeta ekonomiskt samt att delge kunskap och information på 

ett sådant sätt så att samtliga individer förstår ingår också i sjuksköterskeyrket 

(Socialstyrelsen, 2005). 

För att kunna leva upp till denna kompetensbeskrivning, vägleda och stötta patienter i den 

individuella egenvården är det värdefullt om sjuksköterskor har en god kunskap och förståelse 

över vad som kan underlätta eller försämra följsamheten till egenvård. Litteraturöversikten 

genomfördes med ändamålet att sjuksköterskor ska kunna förbättra egenvården, hälsan och 
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välbefinnandet hos individer med DMT2. Dorothea Orems omvårdnadsteori speglar syftet i 

litteraturöversikten på ett passande sätt och kommer därför användas som teoretisk 

referensram. 

Teoretisk referensram 
Dorothea Orems omvårdnadsteori beskriver förhållande mellan individens kapacitet och 

särskilda behov till egenvården. Egenvård anses vara ett inlärt beteende som sedan blir en 

medveten handling där handlingen utför ett syfte. Denna beteendeprocess sker i större sociala 

grupper, vilket kan medföra skillnader mellan olika individer på grund av de kulturella och 

sociala olikheter som förekommer människor emellan. För att egenvården ska tillgodose 

individernas särskilda behov så är det en förutsättning att de har inhämtat och bearbetat 

nödvändig kunskap om den aktuella sjukdomen, att de är införstådda i vad egenvården leder 

till och hur den värnar om livet, hälsan och välbefinnandet. Lyckas individerna med detta är 

chansen stor att egenvården blir genomförd. Vid vissa tillfällen i livet kan en individ uppleva 

egenvårdsbrist, en yttre faktor kan medföra att individen blir mindre förmögen att hantera 

egenvården. Vid dessa tillfällen har omvårdnadspersonal en viktig roll att motivera samt 

kompensera individens oförmåga att utföra egenvården (Orem, 1995, s. 19, 95, 104, 111, 166-

178, 213-214, 435, 461). 

SYFTE 
Syftet var att belysa vilka faktorer som kan påverka följsamheten till egenvård hos patienter 

med Diabetes mellitus typ 2. 

METOD 

Design 
Uppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att studera det 

aktuella forskningsläget inom ett visst ämne. Genom att göra en bred sökning av 

vetenskapliga artiklar och en djup analys av dessa så kan forskarna fastställa den mest 

framstående forskningen inom området. Resultatet kan sedan bli användbart inom det 

praktiska forskningsområdet (Segesten, 2012, s. 100). 

Litteratursökning 
Littertursökningar har genomförts i databaserna CINAHL och PubMed. Sökorden ”diabetes 

type 2” eller ”diabetes mellitus type 2” har använts som fritext i samtliga sökningar 

tillsammans med fritextsökorden self-care, health, quality of life, self-efficacy, depression, 
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experience, self-management, social-network och ”related factors” i olika kombinationer. I 

en av sökningarna som genomfördes i PubMed användes MeSH-termen ”diabetes mellitus 

type 2” och därefter valdes underrubriker. En artikel inkluderades genom manuell sökning 

från andra resultatartiklars referenslistor. Avgränsningarna i både CINAHL och PubMed var 

att artiklarna skulle innehålla ett abstrakt, vara publicerade mellan 2005-2013 samt beröra 

vuxna män och kvinnor.  För en mer detaljerad sökprofil se tabell 1: Översikt av 

litteratursökning. 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning. 

 
DATABAS 
& DATUM 

 
SÖKORD 

 
AVGRÄNSNINGAR 

 
ANTAL 
TRÄFFAR 

 
FÖRKASTADE 

 
INKLUDERADE 
 

 
CINAHL 
130106 

Diabetes 
type 2 AND 
Self-care 
AND 
Health 

2010-2013 
Abstrakt 
All adult 
 

138 st 101* 
32** 
2*** 
1**** 
 

Egede & Osborn (2010) 
 
Oftedal, Karlsen & Bru 
(2009) 

 
CINAHL 
130110 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
Quality of 
life 

2010-2013 
Abstrakt 
All adult 

103 st 79* 
20** 
3*** 
 

Huang, Courtney,  
Edwards & McDowell 
(2010) 

 
CINAHL 
130121 

Diabetes 
type 2 AND 
Self-
efficacy 

2010-2013 
Abstrakt 
All adult 

58 st  41* 
11** 
3*** 
2**** 

Wu et al. (2011) 

 
PubMed 
 130124 

MeSH: 
Diabetes 
mellitus 
type 2 + 
Prevention 
& control + 
therapy + 
nursing 
AND Self-
care AND 
self-
managemen
t AND 
social-
network 

2010-2013 
Abstakt 
Adult 19+ 

79 st 48* 
24** 
4*** 
1**** 
 

Schiøtz, Bøgelund, 
Almdal, Jensen & 
Willaing (2012) 
 
Song, Lee & Shim 
(2010) 
 

 
CINAHL 
130206 

Diabetes 
type 2 AND 
Self-care 
AND 
Depression 

2005-2013 
Abstrakt 
All adult 
 

69 st 51* 
13** 
2*** 
1**** 

Bai, Chiou & Chang 
(2009) 
 
Whiting, Scammell, 
Gray, Schepers, & 
Bifulco (2006) 

 
CINAHL 
130206 
 

Diabetes 
type 2 AND 
Self-care 
AND 
Experience 

2005-2013 
Abstrakt 
All adult 

48 st 35* 
8** 
2*** 

Jutterström, Isaksson, 
Sandström  & Hörnsten 
(2012) 
 
Negelkerk, Reicks & 
Meengs (2006) 
 
Orr Chlebowy, Hood & 
Scott LaJoie (2010) 
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CINAHL 
130206 
 

Diabetes 
type 2 AND 
self-care 
AND 
”related 
factors” 

2005-2013 
Abstrakt 
All adult 

4 st 2* 
1** 

Sato & Yamazaki 
(2012) 

 
Manuell 
Sökning 
130128 

    Gonzalez et al. (2007) 

*Antal förkastade efter lästa titlar **Antal förkastade efter lästa abstrakt *** Antal förkastade efter att de ej svarar på syftet 
**** Antal förkastade efter värdering av vetenskaplig kvalitet ***** Antal förkastade pga. dubblett av artikel. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Samtliga artiklar skulle beröra individer som blivit diagnostiserade med DMT2 samt att dessa 

individer skulle vara över 18 år vid studiens genomförande. Studier som svarade på syftet, var 

av hög vetenskaplig kvalitet samt vara skriva på svenska eller engelska inkluderades i 

litteraturöversikten.  

Vid sökningar där artiklar utan tillgång till fulltext påträffades, men att abstraktet stämde 

överens med syftet, så sparades dessa sökningar för att säkerställa att inte gå miste om viktig 

information. Slutligen exkluderades dessa studier eftersom andra studier med tillgång till 

fulltext redovisade samma substans. 

Urval och värdering 
Urvalet genomfördes i flera olika steg. Första steget vid samtliga sökningar var att läsa titel. 

När titeln överensstämde med valt område och syfte så granskades abstraktet. Vidare 

granskades samtliga delar i artikeln om abstraktet svarade på syftet. För detaljerat urval, se 

tabell 1: Översikt av litteratursökning. 

De 13 artiklar som berörde och svarade på syftet kvalitetsgranskades efter Carlsson och 

Eimans kvalitetsgranskningsmall för vetenskapliga studier (2003), se bilaga 1 och bilaga 2: 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ och kvalitativ metod. I båda bedömningsmallarna 

ändrades underrubriken ”Patienter med lungcancerdiagnos” till ”Patienter med diagnosen 

diabetes mellitus typ 2”, detta för att bedömningsmallen skulle stämma överens med syftet 

och området. Samtliga artiklar granskades vid flera tillfällen för att säkerställa studiens 

kvalitet. De artiklar som hade en kvalitet av grad 1 eller grad 2 bedömdes som användbara 

resultatartiklar. De artiklar som hade en låg vetenskaplig kvalitet, grad 3, förkastades. För en 

mer detaljerad kvalitetgranskning, se bilaga 3: översikt över de 13 inkluderade 

resultatartiklarna. 
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Etiska överväganden 
Av etiska aspekter inkluderades endast artiklar som blivit etisk granskade, godkända av en 

etisk kommitté alternativt haft ett etiskt resonemang i sin metodbeskrivning. Vid de tillfällen 

då en artikel redovisat användbart resultat men att författarna till artikeln inte betonat de 

etiska aspekterna på ett tillfredsställande sätt så granskades tidsskriftens krav på etiska 

överväganden. För att inte förvränga artikelns resultat så har den noggrant översatts till 

svenska. 

Bearbetning och analys 
Materialet har bearbetats och analyserats med inspiration av innehållsanalys. Under en sådan 

analys skapas olika framstående teman och under dessa identifieras olika mönster och 

meningsenheter. Dessa mönster och meningsenheter kondenseras för att sedan byggas upp till 

en löpande text, som blir ett resultat (Polit & Beck, 2008, s. 517-518). 

De inkluderade resultatartiklarna lästes igenom och översattes noggrant. De delar i resultatet 

som svarade på syftet togs ut och sammanställdes, övergripande teman uppstod. 

Meningsenheter tydliggjordes, därefter kondenserades enheterna till korta meningar och ord, 

som kodades genom olika färgmarkeringar beroende på innehållet. Utifrån färgmarkeringarna 

såg författarna ett mönster och det skapades nya teman utifrån likheter och skillnader i 

betydelse och innehåll. Under dessa nya teman skapades subteman av de material som 

innehöll likartad substans. Parallellet under hela analysprocessen lästes ursprungsartikeln för 

att inte förvränga eller feltolka materialet. De korta meningarna och orden bearbetades och 

skrevs samman till en löpande text. Slutligen bestod resultatet av två teman, personliga 

faktorer och yttre faktorer med subteman kunskap om sjukdomen, den egna motivationen och 

psykiska faktorer samt stöd från familj, vänner och arbetskollegor, stöd från sjukvården och 

från personer i samma situation och socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer, se  

tabell 2: Teman och subteman. 

Tabell 2: Teman och subteman. 

TEMA Personliga faktorer Yttre faktorer 
SUBTEMA Kunskap om sjukdomen Stöd från familj, vänner och 

arbetskollegor 
 Den egna motivationen Stöd från sjukvården och från personer i 

samma situation 
 Psykiska faktorer Socioekonomiska och arbetsrelaterade 

faktorer 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras genom två teman som vidare beskriver tre subteman vardera.  

Personliga faktorer 

Kunskap om sjukdomen 
Kunskap om sjukdomen är en stark och avgörande faktor för att individer med DMT2 ska 

genomföra en god egenvård (Bai, Chiou & Chang, 2009; Egede & Osborn, 2010; Nagelkerk, 

Reick & Meengs, 2006; Song, Lee & Shim, 2010; Wu et al., 2011). Att få information och 

kunskap om sjukdomen, från familj, vänner och sjukvårdspersonal, bidrar till att personerna 

upplever en förbättrad möjlighet till att kunna förhålla sig till sjukdomen och 

egenvårdsrekommendationerna (Orr Chlebowy, Hood & Scott LaJoie, 2010).  

Om familj, vänner och sjukvårdspersonal är införstådda i hur sjukdomen kan utvecklas samt 

att de visar en god vilja till att både dela med sig och ta till sig andras kunskap, så förbättras 

chanserna för att individerna ska genomföra en god egenvård (Orr Chlebowy et al., 2010). Det 

medför även att personerna får en ökad tilltro till sin egen förmåga, vilket underlättar 

utförandet (Wu et al., 2011).  

Kunskap om hur komplikationer kan förebyggas är värdefullt för individernas framtida 

egenvårdsbeteende (Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012; Wu et al., 2011). 

Diabeteskomplikationer är därför en stark faktor som motiverar till god egenvård. Viljan att 

minimera eller helt utesluta dessa komplikationer ger dem drivkraft och inspiration till att 

göra egenvården till en del av livet (Huang, Courtney, Edwards & McDowell, 2010; 

Jutterström et al., 2012; Oftedal,Karlsen & Bru, 2009; Whiting, Scammell, Gray, Schepers & 

Bifulco, 2006).  

I vissa fall förmedlas sjukdomskunskap till personer med DMT2 i grupp. När personal med 

diabeteskunskap ska undervisa i grupp är det viktigt att informationen som ges är individuellt 

anpassad, detta för att samtliga individer ska förstå vad som blir sagt. Det medför att de 

upplever sig starka och trygga i sin sjukdom och egenvård. Andra viktiga faktorer är att 

utbildningarna genomförs under passande tider, att de inte är för tidkrävande och att de är 

anpassade efter deltagarnas förmåga. För bästa resultat bör inte utbildningen innebära en ökad 

kostnad för individerna. Grupputbildningar upplevs som mer tillfredställande om det finns 

avsatt tid för att diskutera och reflektera över deltagarnas känslor och rädslor kring sjukdomen 

(Nagelkerk et al., 2006). 
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Den egna motivationen 
För att en individ ska klara av att utföra egenvården på ett tillfredsställande sätt så krävs det 

att individen själv känner en inre motivation till att förbättra sitt hälsotillstånd (Jutterström et 

al., 2012; Song et al., 2010), och själv förstår varför en livsstilsförändring är av stor betydelse 

för den framtida hälsan. Att komma till insikt i att det endast är de själva som kan göra 

förändringar i sitt beteende. Att finna den egna motivationen är avgörande för en 

livsstilsförändring, dock kan dessa individer behöva vägledning från sin omgivning för att 

finna motivationen (Jutterström et al., 2012). 

En strategi för att öka eller bibehålla motivationen till att utföra egenvård hos personer med 

DMT2, är att identifiera faktorer som är betydelsefulla för den enskilde individen. Sådana 

faktorer innebär hos de flesta att egenvården inte innefattar komplicerade motionsövningar 

samt att den blir en del av vardagen. Det handlar om att få situationen som från början kändes 

obekväm och svårhanterlig att få den att blir en naturlig del av livet, en ny livsstil. Att uppleva 

positiva resultat efter väl genomförd egenvård är också en betydande faktor för att behålla den 

inre motivationen och fortsätta utförandet av god och följsam egenvård. Individerna betonar 

hur viktigt det är att finna en balans mellan liv och sjukdom, ingen del får väga tyngre eller 

motverka den andra (Jutterström et al., 2012). Viljan att få se sina barn och barnbarn växa 

upp, undvika medicinering i möjligaste mån, att få chansen till att leva ett långt liv och 

samtidigt ha hälsan i behåll är också faktorer som stärker den inre motivationen (Oftedal et 

al., 2009).  

”I cannot get rid of the disease but I can keep it under control for a long 
time. When activity results in improvement, it feels better and I get the 
power to continue” (Jutterström et al., 2012, s. 49). 

Psykiska faktorer 
När personer med DMT2 upplever sina kroppar som obekväma, att de inte passar in i dagens 

kroppsideal, kan det påverka deras individuella egenvärden. Det kan innebära att de inte 

känner sig lika mycket värda som andra människor och att de inte passar in i dagens samhälle. 

Dessa faktorer i kombination kan leda till en sämre följsamhet till egenvård (Oftedal et al., 

2009).  

Vid vissa tillfällen så kan individerna hamna i en inre konflikt med 

egenvårdsrekommendationerna. Dessa konflikter kan uppstå vid tillfällen då personerna 

upplever en känsla av att inte kunna vara som alla andra. Känslan av att avvika från det som 

anses vara normalt och att inte ha möjligheten att leva likt sin familj och sina vänner kan ofta 
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upplevas som ansträngande. Det är när individerna umgås med familj och vänner som känslan 

av utanförskap kan uppstå, de relaterar detta till de tillfällen när de måste avstå från goda 

sötsaker, medan de andra kan unna sig obehindrat (Oftedal et al., 2009). 

Många individer som har DMT2 upplever någon gång depressiva symtom eller nedstämdhet 

(Gonzalez et al., 2007; Whiting et al., 2006). Det kan bero på att de redan vid 

sjukdomsdiagnosen var nedstämda eller deprimerade, därmed kan de från början uppleva en 

sämre motivation till ett positivt egenvårdsbeteende. Orsaken till att personerna blir 

nedstämda eller deprimerade under tidens gång kan däremot bero på att de inte sköter sin 

egenvård på ett bra sätt (Whiting et al., 2006).  

Under perioden när de upplever sig deprimerade eller nedstämda har de ofta en sämre 

sjukdomsinsikt. Om sjukdomen tidigare upplevdes som hanterbar upplevs den under denna 

period mer som en börda, egenvården blir åsidosatt och all kraft och energi går åt till den 

psykiska ohälsan. Egenvård som inte blir genomförd leder till en inre ohälsosam stress (Egede 

& Osborn, 2010; Orr Chlebowy et al., 2010; Whiting et al., 2006). 

Yttre faktorer  

Stöd från familj, vänner och arbetskollegor 
En god relation med familj, vänner och arbetskollegor är betydande för att personer med 

DMT2 ska utföra en bra egenvård. Relationen bevaras genom att hålla en frekvent kontakt 

och samtala om sjukdomen (Bai et al., 2009; Huang et al., 2010; Nagelkerk et al., 2006; Orr 

Chlebowy et al., 2010; Oftedal et al., 2009; Schiøtz, Bøgelund, Almdal, Jensen & Willaing, 

2012; Song et al., 2010). Ett gott stöd innebär ofta att personerna i omgivningen förmedlar en 

tro på dem, betonar deras individuella tillgångar och positiva egenskaper, samt att de 

uppmunterar dem till att utföra egenvården (Nagelkerk et al., 2006).  

För att familj, vänner och arbetskollegor ska påverka individerna i positiv riktning och kunna 

ge ett gott stöd så krävs det att relationens struktur och funktion är fungerande. Omgivingens 

struktur beskriver hur bekantskapskretsen ser ut, det vill säga om individerna har många 

personer i sin närhet, alternativt en mindre bekantskapskrets. Omgivingens funktion innefattar 

de sätt familj, vänner och arbetskollegor bidrar med stöd och förståelse, både personligen och 

till sjukdomen. Familj, vänner och arbetskollegor har därmed både en strukturell och 

funktionell betydelse för individernas egenvårdsbeteende (Scihøtz et al., 2012). 
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Att känna tillhörighet och uppleva sig som betydelsefull i omgivningskretsen bidrar till en 

ökad motivation till att utföra egenvården på ett tillfredsställande sätt (Oftedal et al., 2009).  

Om personen lider av psykisk ohälsa är det sociala stödet oftast reducerat, detta medför ofta 

att egenvården inte blir genomför på ett tillfredsställande sätt. Det reducerade stödet får 

konsekvenser eftersom det inte finns någon som lyfter fram och förstärker de personliga 

tillgångarna och positiva egenskaperna, detta medför att det blir svårare att finna motivationen 

till god egenvård (Egede & Osborn, 2010). 

Stöd från sjukvården och från personer i samma situation 
Ett gott stöd från hälso- och sjukvårdspersonal är av betydelse för att egenvården ska upplevas 

som positiv och utföras på ett bra sätt (Orr Chlebowy et al., 2010), att individerna och 

vårdgivaren har en god relation till varandra anses också vara värdefullt (Nagelkerk et al., 

2006). 

Individerna med DMT2 vill att vårdpersonal bemöter dem utifrån en helhetssyn, tar hänsyn 

till vem personen faktiskt är och inte bara bemöter dem utifrån en synvinkel. De önskar också 

att vårdpersonalen bemöter dem på ett sådant sätt som även tar hänsyn till tidigare 

livserfarenheter, och vågar samtala om tankar och känslor (Whiting et al., 2006). 

”The one thing I don´t have and feel is absolutely the missing link is, is day-
to-day support and help on the emotional side… I just feel that side is 
completely missing… I wouldn´t really want to see a general counselor, 
what I´m lacking is someone with specific experience of diabetes because 
that´s what I need help with, it´s learning to, to live with diabetes, not 
learning to live with depression, because I kind of know about that” 
(Whiting et al., 2006, s. 181). 

För individerna är det betydelsefullt att träffa andra personer som också blivit diagnostiserade 

med samma sjukdom. Att samtala om sjukdomen och dess innebörd medför att de kan stötta 

varandra. Genom sådant stöd får de en ökad förståelse för sjukdomen och kan komma till 

insikt med att de inte är ensamma om att leva med DMT2. Känslan av trygghet och att de 

alltid har någon med liknande erfarenhet att vända sig till är även positivt för deras följsamhet 

till egenvård (Orr Chlebowy et al., 2010).  

Socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer  
En fullständig gymnasie-, högskola-, eller universitetsutbildning kan vara en avgörande 

komponent för följsamheten till egenvård. De som har högst en grundskoleutbildning har ofta 

ett sämre egenvårdsbeteende. Det finns ett samband mellan individuella ekonomiska 
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tillgångar och utförande av egenvård. Höginkomsttagare visar på en bättre följsamhet till 

egenvården i förhållande till personer med begränsade ekonomiska resurser (Bai et al., 2009).  

Att ha ett tillfredsställande jobb och att uppskatta sin arbetsroll förbättrar drivkraften till att 

utföra egenvård. Det grundar sig i att om egenvården blir åsidosatt så kan det leda till 

komplikationer vilka kan resultera i att personerna inte klarar av att utföra samma 

arbetsuppgifter som tidigare (Oftedal et al., 2009).  

Kollegor med bristande kunskap om DMT2 och låg förståelse för betydelsen av egenvård 

utgör ett hinder för att hantera egenvården under arbetstid. Exempelvis om kollegorna inte har 

förståelse för hur viktigt det är med regelbundna mattider så kan det skapa konflikter på 

arbetsplatsen, vilket missgynnar egenvårdsbeteendet (Oftedal et al., 2009; Sato & Yamazaki, 

2012). 

En hög arbetsbelastning och mycket övertidsarbete leder till att det blir lite tid att kunna utföra 

egenvården på ett bra sätt. Det kan innebära att de inte har tid att äta på regelbundna tider eller 

inte har tid att sitta ner och förtära en hälsosam och rekommenderad diabeteskost under 

arbetstid. Vidare beskrivs det att efter långa och stressiga arbetsdagar så finns det varken tid 

eller ork att utföra någon fysisk aktivitet, som skulle vara till stor fördel för den individuella 

hälsan (Oftedal et al., 2009). Om individerna har möjligheten att själva anpassa arbetstakten 

trots hög arbetsbelastning, så gynnas egenvården, detta eftersom en inre stress kan påverka 

utförandet av egenvården på ett negativt sätt (Sato & Yamazaki, 2012). 

DISKUSSION 
I nedanstående metoddiskussion diskuteras litteraturöversiktens styrkor och svagheter. 

Därefter diskuteras hur sjuksköterskan kan använda litteraturöversiktens resultat i det 

praktiska arbetet. 

Metoddiskussion 
De 13 inkluderade resultatartiklarna var av hög vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003). Detta är en styrka i litteraturöversikten och i kombination 

med citat blir det lättare för läsaren att avgöra resultatets trovärdighet (Axelsson, 2012, s. 204; 

Chekol, 2012, s.100). Att resultatet innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier anses 

också vara en styrka, detta eftersom området då studeras ur olika perspektiv (Axelsson, 2012, 

s. 204).  
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För att säkerställa resultatet beslutades att endast inkludera studier som var skriva på svenska 

eller engelska, detta för att minimera språkliga misstolkningar eller risken för att förvränga 

resultatet. Ett konsekvent etiskt ställningstagande, att samtliga studier skulle vara etiskt 

granskade, ses en styrka eftersom det minimerar risken för oärlighet och ohederlighet 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 69). 

Åldersavgränsingen (personer över 18 år) bedöms vara en styrka eftersom forskning visar på 

att sjukdomen drabbar allt fler yngre individer (Socialstyrelsen, 2009). Dock kan den breda 

åldersfördelningen medföra att vissa åldersgrupper inte kan identifiera sig fullt ut med vissa 

faktorer. Exempelvis kan äldre personer drabbas av minnessvikt, vilket skulle kunna innebära 

att de lättare glömmer bort att ta blodsockerkontroller och kontrollera sina fötter. När 

människan blir äldre kan också viktig kunskap om sjukdomen falla i glömska. 

Publiceringsåren 2010-2013 valdes med ambitionen att sammanställa den senaste forskningen 

som berörde vuxna med DMT2. Under den fortsatta sökprocessen utökades publiceringsåren 

till åren 2005-2013 eftersom studier påträffades som var publicerade under detta tidsintervall, 

som var av god kvalitet samt att de svarade på syftet. Efter övervägande beslutades att detta 

tidsintervall representerade den senaste forskningen eftersom resultaten var likartat med de 

studier som publicerades efter år 2010. Samtliga sökningar som genomfördes tidigare med 

publiceringsåren 2010-2013 genomfördes på nytt och då med publiceringsåren 2005-2013, 

detta för att inte gå miste om avgörande forskning, ingen ny studie valdes från någon av dessa 

sökningar. Slutligen bidrog inte sökningarna med något nytt resultat i förhållande till det 

material som redan hittats, datamättnad hade därmed uppnåtts (Thorén-Jönsson, 2012, s.140). 

Att flertalet av de inkluderade resultatartiklarna kommer från olika länder med en annorlunda 

kultur i förhållande till Sveriges kan ses som en styrka, eftersom sjuksköterskan i dagens 

samhälle kan möta många individer från olika kulturer. För att jämföra resultatet som i största 

del bygger på studier från hela världen så har svenska studier prioriterats i 

resultatdiskussionen. Detta för att jämföra om resultatet är överförbart till den svenska 

sjukvården. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilka faktorer som kan påverka följsamheten till 

egenvård hos patienter med Diabetes mellitus typ 2. Resultatet visar att flera faktorer 

samverkar och har betydelse för hur personer med DMT2 lyckas med att fullfölja egenvård 

och livsstilsförändringar.  
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Ett gott stöd från familj, vänner, arbetskollegor, sjukvårdspersonal och från andra personer i 

samma situation medförde en ökad motivation och en bättre egenvård. Resultatet presenterar 

också att kunskap om sjukdomen är en stark faktor som i stort sett påverkar alla personer med 

DMT2, med nödvändig kunskap är det lättare att förstå varför egenvården är så viktig. Det är 

vanligt att dessa personer någon gång upplever sig nedstämda eller deprimerade, vid dessa 

tillfällen blir ofta egenvården åsidosatt. Slutligen presenterade resultatet att socioekonomiska 

och arbetsrelaterade faktorer påverkar individernas egenvård i stor utsträckning. Liknande 

resultat har redovisats hos patienter med kronisk hjärtsvikt där i stort sett samtliga 

ovanstående faktorer påverkade deras sjukdomsförlopp och egenvård (Rönnqvist & 

Rönnqvist, 2008). Detta skulle kunna innebära att sjuksköterskans arbete kan generaliseras till 

flera patientgrupper, eftersom dessa faktorer är en central del för människans välbefinnande. 

Detta avspeglas även i Dorothea Orems omvårdnadsteori där hon talar om ålder, kön, 

utvecklingsstatus, sociokulturell miljö, livsstil, hälsostatus och familjefaktorer. Dessa delar är 

centrala för individens egenvårdsbeteende (Orem, 1995, s. 8, 51-52). 

Resultatet presenterade att det var viktigt för personer med DMT2 att vårdpersonal delade 

med sig av kunskap och information, detta medförde en bättre följsamt till egenvården. Med 

utgångspunkt från detta anses det vara extra viktigt att det är en kompetent och pedagogisk 

sjuksköterska som informerar och ger kunskap om sjukdomen. Beskriver vad DMT2 innebär 

samt vilka förändringar som bör genomföras. Detta kan även styrkas från en studie som 

belyser hur viktig kommunikationen är mellan patienter och sjukvårdspersonal, för att 

undvika missförstånd (Holmström & Rosenqvist, 2005).  

När sjukvårdspersonal ger information och delar med sig av sin kunskap så är det 

grundläggande att den ges på en individuellt anpassad nivå. Detta för att personen ska förstå 

vad som blir sagt, kunna ta den till sig och använda den i det dagliga livet. Med hänsyn till 

detta anses det vara otroligt viktigt att anpassa språket efter individen, ofta kan det innebära 

att vårdpersonalen använder sig av det vardagliga språket istället för att informera personen på 

ett språk som inte hon/han förstår. Detta bekräftar även en studie som genomfördes i Sverige 

under 2009. Studien redovisar hur viktigt det är att vårdpersonal kommunicerar med 

patienterna och anhöriga på ett lättförståeligt språk (Jangland, Gunningberg & Carlsson, 

2009). 

Vid de tillfällen då patienterna inte delges med nödvändig och lättförståelig information och 

kunskap så bedöms det att informations- och kunskapsbristen kan öka deras beroendeställning 
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till vården. Med betoning på detta så skulle det kunna förändras till det bättre om patienten 

från början fick en bra och individuell information från sjuksköterskan. Patienten skulle 

därmed bli mer självständig och mindre beroende av vården. Detta antyder också en studie 

från 2007 som berör hur patienterna själva blir mer delaktiga i vården (Larsson, Sahlsten, 

Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007).  

Resultatet visar att det är väldigt viktigt att personerna själva finner motivation till god 

egenvård. Ett samband kan utläsas mellan två av de personliga faktorerna, kunskap om 

sjukdomen och den egna motivationen. Sjuksköterskan kan inte finna motivationen åt 

patienten, däremot kan de alltid finnas till och visa sin förståelse samt dela med sig av sin 

kunskap. Med god kunskap kan motivationen förbättras. Denna kunskapsdelning kan ske 

genom att sjuksköterskan tar sig tid att informera på en individanpassad nivå, delar ut foldrar 

som är anpassade efter individens förmåga samt hänvisa till olika diabetesföreningar. Dessa 

tankegångar delas även med Dorothea Orem (Orem, 1995, s. 19).   

Resultatet redovisade att personer med DMT2 ofta är drabbade av psykisk ohälsa, detta 

fenomen bekräftas även i en svensk studie från 2012 (Svenningsson, Björkelund, Marklund & 

Gedda, 2012). Vidare beskriver resultatet att bristande egenvård kan medföra en psykisk 

ohälsa, det kan också vara så att personen inte klarar av egenvården på grund av den psykiska 

ohälsan. Dorothea Orem talar om när balansen mellan egenvård och egenvårdskapacitet blir 

rubbad. Vid dessa tillfällen uppstår en egenvårdsbrist och sjuksköterskan har då en viktig 

uppgift att kompensera denna egenvårdsbrist så att egenvården blir utförd (Orem, 1995, s. 

19,166-178, 240-242). Därför anses det vara betydelsefullt att våga kliva in som 

omvårdnadspersonal och vägleda personen i svåra situationer när deras egenkapacitet inte 

längre räcker till. Att samtidigt värdera och lyfta fram individens styrkor och förmågor är 

värdefullt för att bevara personens autonomi. Det kan medföra att personen känner en ökad 

tilltro till sin egen förmåga vilket kan förbättra möjligheterna till en god egenvård. Vikten av 

att värna om individens autonomi finns noggrant beskrivet i den svenska Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Resultatet beskriver att det sociala stödet är positivt för individens egenvård. Vidare beskrivs 

det hur vanligt det är att nedstämda individer har färre personer i sin omgivning, som i sin tur 

kan ge konsekvenser för sjukdomsutvecklingen och dess komplikationer. Med utgångspunkt 

från detta så behöver samtliga sjuksköterskor ha det i åtanke i yrkesutförandet. Det skulle 

kunna innebära stora hälsovinster, både på individ- och samhällsnivå. Lyckas sjuksköterskan 
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identifiera riskfaktorer som depression, nedstämdhet, en liten eller obefintlig umgängeskrets i 

ett tidigt skede, skulle det kunna förbättra egenvården hos patienter med DMT2. En bättre 

egenvård hos denna patientgrupp skulle kunna resultera i en bättre folkhälsa, och en bättre 

folkhälsa kan i sin tur medföra stora ekonomiska samhällsbesparingar. Sambanden mellan 

dessa framträdande riskfaktorer beskrivs nedan, se figur 1: En ond cirkel. Vid dessa tillfällen 

kan det vara avgörande om sjuksköterskan kliver in och hjälper personen att urskilja den 

avgörande och orsakande faktorn, allt för att förebygga ohälsa. Denna profylaktiska 

arbetsform finns också beskrivet i svensk lagtext samt hos Socialstyrelsen (SFS 1982:763; 

Socialstyrelsen, 2005). Därefter bör sjuksköterskan hjälpa individen att övervinna det 

ursprungliga problemet som startade den onda cirkeln. 

 

 

 

Figur 1: En ond cirkel. 

Subtemat socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer redovisar att arbetskollegornas 

förståelse och inställning till egenvård har en betydelse för hur individen hanterar och utför 

egenvården under arbetstid. Med utgång från detta resultat kan ett samband utläsas mellan två 

subteman, kunskap om sjukdomen och socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer. 

Kunskap är en viktig del för individernas egenvård, men att arbetskollegornas kunskap 

avspeglar sig i personernas följsamhet till egenvård är ett intressant delresultat som författarna 

vill lyfta fram. Under livet spenderas många timmar på arbetsplatsen och att egenvården 

fungerar även under dessa stunder anses vara betydande för sjukdomens utveckling. Som 

sjuksköterska kan det ofta vara svårt att direkt ge information till arbetskollegor, därför 

bedöms det vara viktigt att som sjuksköterska informera om fördelarna av att kollegorna har 

kunskap om DMT2. Vidare anses det att en ökad förståelse från kollegorna skulle kunna 

medföra att personerna trivs bättre på arbetet och avsätter tid till egenvård. Eftersom egenvård 

är det främsta behandlingsalternativet så bedöms det vara väldigt betydelsefullt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till samtliga faktorer som kan påverka individernas följsamhet till 

egenvård, detta för att minimera risken för komplikationer och stora samhällskostnader. 

Denna uppfattning delas med en svensk studie som redovisar att god egenvård kan minska 

komplikationer och medföra samhällsbesparingar (Bolin, Gip, Mörk & Lindgren, 2009). 

Dålig egenvård Depression/nedstämdhet 

Reducerat stöd 
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SLUTSATS  
Det är ett komplext samband mellan de olika faktorerna och detta kan främja eller hindra 

följsamheten till egenvård. För att inte fler individer ska drabbas av livsstilssjukdomar som 

DMT2 och det metabola syndromet, samt för att minska antalet diabeteskomplikationer, så 

krävs det att sjuksköterskan skapar en interaktion till patienten. Sjuksköterskan bör ge 

kunskap utifrån den individuella förmågan, detta för att personen ska få en ökad förståelse för 

DMT2, som förbättrar följsamheten till egenvård. Vidare bör sjuksköterskan i tidigt skede 

identifiera de faktorer som utgör ett hinder för egenvården, det kan medföra en bättre 

individuell hälsa, mindre samhällskostnader och en bättre folkhälsa. Ytterligare forskning bör 

genomföras för att få en djupare förståelse för det komplexa sambandet mellan DMT2 och 

följsamhet till egenvård. 
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Deltagare 
Bortfall 

Analys Huvudresultat Kvalitet 

Bai, Chiou 
& Chang 
(2009) 
Taiwan 
 

 

Att granska 
faktorer som 
är relaterade 
till 
egenvårds-
beteendet hos 
DMT2-
patienter som 
var upp till 
65 år. Samt 
att de testade 
dessa 
faktorer som 
påverkade 
egenvårds-
beteendet. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär där 
olika skalor 
hanterade de olika 
ämnena, ex. 
egenvårdsskalan 
och 
depressionsskalan. 
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deltagare, 
totalt 
bortfall 
var 28 
individer 
pga. olika 
anledning
ar. 

t-tests, one-
way 
ANOVA, 
Pearson´s 
product 
moment 
correlation 
samt 
multipel 
regression. 

Att det finns signifikanta 
samband mellan 
egenvårdsbeteendet och kön, 
utbildningsnivå, ekonomisk status 
och religiös åskådning. 
Depression och 
egenvårdsbeteendet visade sig ha 
negativa samband till varandra. 
Socialt stöd och utbildning hade 
positiva samband till individens 
egenvårdsbeteende.   

Grad 1 
37 
Poäng 
90 % 

Egede & 
Osborn. 
(2010) 
USA 
 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
hur 
depression 
påverkar 
egenvårdsbet
eendet. 

Kvantitativmetod. 
Tvärsnittstudie 
Frågeformulär om 
depressiva 
symtom, diabetes 
kunskap, 
fatalistiska 
attityder, socialt 
stöd & diabetes 
egenvårds-
beteende. 

126 st 
deltagare 
med 
diagnos 
DMT2. 

SEM-
tekniken 
(structural 
equation 
models) 

Personer med högre nivåer av 
depressiva symtom visade sig ha 
mindre socialt stöd och sämre 
inställning till egenvården. 
Resultaten visar även att 
depression och socialt stöd har en 
direkt påverkar på 
egenvårdsbeteendet. 

Grad 2 
29 
poäng  
70 % 

Gonzalez, 
Safren, 
Cagliero, 
Wexler, 
Delahanty, 
Witterberg
, Blais, 
Meigs & 
Grant 
(2007) 
USA 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
depression 
och 
egenvårdsbet
eende. 
 

Kvalitativmetod. 
Tvärsnittstudie 
Frågeformulär. 
 
 

909 st 
med 
diagnos 
DMT2. 

ANCOVA, 
muliple 
regression, 
logistic 
regression, 
multivariat
e analysis 
 
 

Depression var signifikant 
associerat med sämre egenvård. 
 
 

Grad 1 
36 
poäng 
87 % 

Huang, 
Courtney, 
Edwards 
& 
McDowll 
(2010) 
Taiwan 
 

 
 
 
 
 
 
 

Att 
identifiera 
riskfaktorer 
samt 
skyddande 
faktorer och 
dess adaptiva 
påverkan hos 
DMT2-
patienter. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär. 

334 
deltagare. 
 

SEM-
tekniken 
(structural 
equation 
modeling), 
faktor-
analys, 
regressions
analys, 
GFI, CFI 
och 
RMSEA. 
 

Riskfaktorer som identifierades 
var ålder och livshändelser. 
Skyddande faktorer förklarades 
som diabetessymtom, 
coopingstrategier och socialt stöd. 
Dessa faktorer hade samband med 
HbA1c, hälsorelaterad livskvalitet 
och egenvårdbeteendet. De 
skyddande faktorerna hade ett 
positivt samband med HbA1c-
nivåerna, livskvalité och 
egenvård. 

Grad 2 
32 
poäng 
78 % 
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Analys Huvudresultat Kvalitet 

Jutterström
, Isaksson, 
Sandström 
& 
Hörnsten 
(2012) 
Sverige 

 
 

Syftet med 
denna studie 
var att belysa 
vändpunkter 
som medför 
ett förbättrat 
egenvårdsbet
eende hos 
DMT2-
patienter. 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv ansats. 
Intervjuer med tre 
huvudämnen, 
sjukdomens 
upplevelse, 
personlig 
upplevelse av 
ohälsa & 
utvecklingen av 
egenvården.  

18 st 
deltagare 
med 
diagnos 
DMT2. 
8 kvinnor. 
10 män. 
 

Innehålls-
analys 

Patienterna kämpar mellan livet 
och sjukdomen. Den enda som 
kan påverka sjukdomsförloppet 
och minimera risken för 
komplikationer är individen själv 
och även den enda som kan ändra 
inställning till 
egenvårdsbeteendet. Att själv ta 
beslutet över att en förändring ska 
ske, tron på att det är möjligt, att 
se effekter av god egenvård samt 
att det sker på individanpassad 
nivå var viktigt för ett gott 
egenvårdsbeteende. 

Grad 1 
41 
poäng 
85 % 

Nagelkerk,  
Reick & 
Meengs 
(2006) 
USA 
  
 

 

Beskriva 
hinder samt 
effektiva 
strategier för 
att förbättra 
egenvården 
hos DMT2 
patienter på 
landsbygden. 

Kvalitativ metod. 
En förberedande 
deskriptiv ansats 
med 
fokusgruppintervju
er med 3 grupper, 
varje grupp 
innehöll mellan 6-
12 personer. 
Deltagarna fick 
avslutningsvis fylla 
i ett demografiskt 
frågeformulär. 

24 
deltagare 
med 
DMT2. 

Innehålls-
analys. 

Det främsta hindret för en 
förbättrad egenvård var brist på 
kunskap och förståelse om vad 
sjukdomen innebär. 
Effektiva strategier för en 
förbättrad egenvård var en god 
kontakt med vårdgivaren, ha en 
positiv attityd som gynnar det 
individuella lärandet samt känna 
uppmuntran från en stödperson.  

Grad 1 
40 
Poäng 
83 % 

Oftedal, 
Karlsen & 
Bru. 
(2010). 
Norge. 
 

 

Att 
identifiera 
livsvärden 
hos vuxna 
individer 
med DT2 och 
beskriva 
dessa 
upplevelser 
samt 
beskriva hur 
dessa 
livsvärden/up
plevelser 
påverkar 
deras 
egenvårdsbet
eende.  

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv/explorat
iv ansats.  
Fokusgruppsintervj
uer vid 2 tillfällen.  
 

21 
deltagare, 
mellan 5-7 
deltagare i 
varje 
grupp (3 
grupper). 

Innehålls-
analys. 

Resultatet visade att många 
livsvärden påverkar individens 
egenvård. 6 huvudteman 
framkom under intervjuerna: 
Upprätthålla hälsa och livslängd, 
känslan av kroppsligt 
välbefinnande, bevara en positiv 
kroppsuppfattning, 
självbestämmande, behålla 
förmågan att arbeta och att känna 
tillhörighet. 

Grad 1 
42 
poäng 
88 % 

Orr 
Chlebowy, 
Hood & 
Scott 
LaJoie. 
(2010) 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att 
identifiera 
faktorer som 
hjälper samt 
hindrar 
egenvården 
hos vuxna 
Urban 
Afrikanska 
DMT2 
patienter. 

En mixad metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Ett formulär 
fylldes i med 
grundläggande 
uppgifter, så som 
demografiska 
uppgifter, kön, 
ålder, utbildning 
osv. Deltagarna 
ingick sedan i 
fokusgruppintervju
er, med 3-6 
personer i varje 
grupp. Samtliga 
grupper var 
indelade efter kön. 

38 
deltagare, 
27 
kvinnor 
och 11 
män, 
samtliga 
med 
DMT2. 
 

Chi-square 
test, t-test 
samt 
innehålls-
analys. 

Stöd från familj, vänner samt 
hälso- och sjukvårdspersonal 
påverkade följsamheten till 
egenvård genom att påverka 
individen till att agera, ge stöd, 
förstärkning samt ge individerna 
viktig kunskap. Inre faktorer var 
förknippat med sämre egenvård, 
så som rädsla inför 
blodsockerkontroller, nedsatt 
förmåga att hantera sina 
kostvanor, sämre minne och 
bristande personlig kontroll över 
sin DMT2. 
 
 

Grad 1 
39 
Poäng 
81 % 



 

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
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Design/ansats 
/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
Bortfall 

Analys Huvudresultat Kvalitet 

Sato & 
Yamazaki 
(2012) 
Japan 
 

 

Att 
undersöka 
jobbrelaterad
e faktorer 
som påverkar 
egenvården 
och psykiska 
hälsan hos 
DMT2-
patienter. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär. 
 

121 
deltagare. 
Bortfall 
67 
individer/f
rågeformu
lär efter 
inkomna 
svar (de 
var ej 
fullständig
a).  

Partiell 
korrelatios-
analys, 
multipel 
linjär 
regression 
och 
regressions
analys. 

Resultatet visade statistiska 
samband mellan skiftarbete, 
självutlämnande och 
arbetsplatsens förhållande till 
DMT2-individens egenvård. 
Jobbrelaterade svårigheter som 
var relaterade till diabetesen hade 
samband med emotionell stress.  
 

Grad 1. 
39 
poäng. 
95 %. 

Schiøtz, 
Bøgelund, 
Almdal, 
Jensen & 
Willaing 
(2011) 
Danmark 

 
 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
sambandet 
mellan 
strukturellt 
och 
funktionellt 
socialt stöd 
med patient 
aktivitet, 
diabetesrelate
rad 
emotionell 
ohälsa, 
upplevd 
diabetesvård, 
egenvårdsbet
eende och 
HbA1c 
nivåer hos 
patienter med 
DMT2. 

Kvantitativmetod. 
Tvärsnittstudie. 
Frågeformulär om 
egenvårdsbeteende
n (PACIC), 
patientens aktivitet 
(PAM), 
känslomässigt 
lidande (PAID-5) 
och det sociala 
nätverket. 

2572 st 
deltagare 
med 
diagnos 
DMT2. 

Tobit 
regressions
-modell. 
 

En mer frekvent kontakt med 
vänner och familj var positivt för 
aktivitet, mindre psykosociala 
problem och en mer positiv 
inställning till både bedömning 
från vården och 
egenvårdsbeteenden. Ett dåligt 
fungerade socialt nätverk och 
nedsatt stöd var förenat med låg 
patientaktivering, större 
känslomässigt lidande, negativ 
inställning till vården, sämre 
matvanor och en mindre frekvent 
egenvård. 

Grad 1  
36 
poäng 
88% 

Song, Lee 
& Shim. 
(2009) 
Korea 
 

 

Att 
identifiera 
faktorer som 
påverkar och 
hindrar 
följsamheten 
till 
egenvården 
hos äldre 
DMT2-
patienter i 
Korea. 
 
 
 
 

Kvalitativ metod. 
Fokusgruppsintervj
uer med öppna 
frågeställningar.  

24 
deltagare 

Innehålls-
analys. 

De hinder som påverkade 
följsamhet till egenvården var 
åldersrelaterade fysiska och 
psykiska, faktorer som kunde 
förknippas med olika kulturella 
skillnader, sämre självdisciplin 
och kunskap kring egenvården. 
Faktorer som underlättade 
följsamheten var om individen 
visste om fördelarna och hade ett 
sätt att förstärka den positiva 
känslan för att genomföra 
egenvården, att vara den som styr 
över situationen genom att 
omforma tidigare levnadsvanor 
och familjestöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad 2 
36 
poäng 
74 % 



 

 

 

  

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
syfte 

Design/ansats 
/intervention/ 
instrument 

Deltagare 
Bortfall 

Analys Huvudresultat Kvalitet 

Whiting, 
Scammell, 
Gray, 
Schepers, 
& Bifulco. 
(2006). 
Storbritann
ien. 
 

 

Att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
DMT2-
patienter med 
depression 
och stress 
och deras 
förhållande 
till 
egenvården. 

Både kvantitativ 
och kvalitativ 
metod. 
Frågeformulär till 
deltagarna. De 
individerna med 
svåra depressiva 
symtom blev 
istället intervjuade 
(kvalitativ metod). 

389 
deltagare. 

t-tests, Chi-
square 
tests. 

En tredjedel av deltagarna var 
deprimerade som var associerat 
med svåra livshändelser. Sämre 
egenvård var associerat med 
depression. Brist på motion var 
associerat med depression. 
Intervjuerna påvisade svårigheter 
att sköta sin egenvård när 
individen lider av depression eller 
stress. Individerna upplevde 
DMT2 som en nedvärderande och 
isolerande sjukdom, främst vad 
gällande kostrestriktionerna.  
Sjukdomen kan också orsaka 
stress. Deltagarna talade också 
om att de upplevde att 
vårdpersonalen inte bemöter dem 
på det emotionella planet eller 
möter dem utefter deras 
individuella emotionella behov.  

Kvantita
tiv: 
Grad 1 
37 
poäng 
90 % 
Kvalitati
v: 
Grad 1 
39 
poäng 
81 % 

Wu, Lee, 
Liang, Lu, 
Wang & 
Tung. 
(2011) 
Taiwan. 
 

 
 
 

Att 
undersöka 
effekterna av 
ett self 
efficacy-
program hos 
DMT2-
patienter. 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv. 
En 
interventionsgrupp 
och en 
kontrollgrupp. 
Interventionen 
innebar att 
deltagarna skulle 
se en DVD, läsa ett 
häfte om egenvård 
och delta i 
gruppträffar där de 
behandlade tilltron, 
kunskap, 
målsättning samt 
stöd. 
Frågeformulär 
utfördes sedan 
under 3 tillfällen, 
vid uppstart, 3 
månader och 6 
månader.  
 
 

158 
deltagare. 
72 st i 
interventi
ons-
gruppen 
(från 
början 81 
st) och 73 
i kontroll- 
gruppen 
(från 
början 77 
st).  

Beskrivand
e statistik, 
t-tests, X²-
test samt 
ANOVA 
eller 
ANCOVA. 

Resultatet visade att 
interventionsgruppen hade större 
förväntningar när det gällde 
tilltron, resultatet och egenvården 
i förhållande till kontrollgruppen. 
Detta visade sig vid 3 och 6 
månader. Färre deltagare i 
interventionsgruppen hade 
uppsökt sjukvård under dessa 6 
månader, i förhållande till 
kontrollgruppen.  

Grad 1 
36 
poäng 
87 % 


