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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige lever omkring 310 250 personer med typ 2 diabetes. Egenvård 

omfattar olika aktiviteter som en person måste utöva dagligen för att ha kontroll över 

sjukdomen. Omvårdnad vid diabetesvård baseras råd, utbildning och stöd. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån ett patientperspektiv beskriva faktorer 

som påverkar egenvård hos patienter med typ 2 diabetes. Metod: 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. 16 artiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ design har granskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt. Analysen utgick med inspiration av Axelsson i Granskär och 

Björklund-Nielsen. Resultat: Kunskap om sjukdomen resulterade i en självsäkerhet 

och en självständighet hos patienter. Kunna ta del av andras erfarenheter var viktigt 

för att finna motivation till att hantera sjukdomen. Uppföljning, utbildning och 

kommunikation beskrivs som viktiga delar i mötet mellan patient och vårdpersonal. 

Bättre egenvård och socialt stöd kunde leda till att en högre livskvalitet uppnåddes. 

Diskussion: Kunskap och förståelse om sjukdomen var till synes viktiga faktorer 

samt att få stöd och råd från vårdpersonal. Motiverande och stödjande samtal samt 

information är viktigt för att egenvården skulle fungera. Slutsats: Faktorer som 

studien beskriver ligger till grund för att patienter skulle kunna utföra en god 

egenvård och kunna fatta välgrundade beslut.  
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INLEDNING 

Vi har valt att inrikta oss på typ 2 diabetes eftersom det är den vanligaste typen av 

diabetes. Utifrån ett patientperspektiv vill vi beskriva faktorer som påverkar egenvård hos 

patienter med typ 2 diabetes. Att utföra en god egenvård kan vara en grundläggande 

faktor för att förhindra komplikationer och uppnå livskvalitet.  

BAKGRUND 

Diabetes typ 2  

Diabetes typ 2 är en sjukdom som blir allt vanligare och beräknas att fortsätta öka i 

antalet drabbade (World Health Organization [WHO], 2012). I Sverige lever omkring 

365 000 personer med diabetes, av dessa har 310 250 personer i Sverige typ 2 diabetes 

vilket motsvarar 85 % (Socialstyrelsen, 2011). Typ 2 diabetes är en sjukdom där 

majoriteten av dem som drabbas är äldre personer. Dock är det allt vanligare att yngre 

personer också drabbas av diabetes typ 2. Diabetes är en kronisk sjukdom som 

uppkommer när bukspottkörteln inte längre utsöndrar tillräckligt med insulin eller när 

kroppen inte har förmåga att ta hand om det insulin som bildas (WHO, 2012). Om högt 

blodglukosvärde föreligger är risken stor att framtida komplikationer uppstår som 

exempelvis synproblem, känselbortfall i extremiteter, njursvikt och hjärt- och 

kärlsjukdom. För att klara av att hålla blodglukosnivån jämn och stabil måste patienter ha 

goda kunskaper så att han eller hon kan ta rätt beslut i sin egenvård (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2009).  

Omvårdnad 

Omvårdnad vid diabetesvård inkluderar råd, utbildning och stöd till personer med 

diabetes. Detta för att få möjlighet att bli involverad i vården och kunna ta självständiga 

beslut. Medicinsk behandling tillsammans med omvårdnad är lämpligt för att patienter 

ska uppleva både psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Det är nödvändigt som 

vårdpersonal att få en helhetsbild över patienters livsstil för att kunna stötta patienter till 

att utföra egenvård (Socialstyrelsen, 2010).   
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En känsla av hjälplöshet och frustration kan förekomma då sjukdomsutvecklingen 

försämras trots kontinuerliga kontroller av blodsockervärdet. Om vården erbjuder 

uppföljningar, kontroller och en uppmuntran kan det hjälpa patienter att hantera en 

kronisk sjukdom som kan kräva många dagliga beslut (Nagelkerk, Reick & Meengs, 

2006). Missförstånd om diabetes och dess behandling är vanligt, trots att patienter erbjuds 

god tillgång till vård och regelbundna kontroller. En del patienter förstår inte nyttan av att 

utföra vissa rutiner eller hur de kan gynnas av dem och därför bör stor vikt läggas på 

patientutbildning (Holmström & Rosenqvist, 2005).  

Egenvård 

Egenvård har definierats enligt Socialstyrelsen som en ”hälso- och sjukvårdsåtgärd som 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra” (SOSFS 

2009:6). Patientutbildning betraktas som viktigt för att egenvård ska fungera. Egenvård 

innefattar olika aktiviteter som en person måste utöva dagligen för att behålla kontrollen 

över sin diabetes. God kunskap krävs för att kunna fatta rätt beslut i sin egenvård. Målet 

med egenvård är att förhindra komplikationer samt att må bra trots sjukdomen (SBU, 

2009). 

Orem menar att främja och bevara hälsa samt utföra åtgärder eller förebygga sjukdom är 

krav som uppstår. Kraven vid egenvård är för vissa patienter för stora att utföra. 

Egenvårdsåtgärder är till för att uppnå ett välbefinnande, hälsa och att främja liv. Vid 

detta skede bör individen få tillgång till hjälp för att kunna återfå sin förmåga att utföra 

egenvård (Kirkevold, 2000, s. 159).  

Problemformulering 

SBU (2009) anger att patienter måste ha kunskap i hur de ska utföra egenvård för att 

uppnå en jämn och stabil blodglukosnivå. Om patienter ska upprätthålla 

egenvårdsåtgärder och undvika komplikationer är information, kunskap och stöd viktiga 

faktorer att belysa. Det är av stor betydelse att patienter har förmåga att balansera motion, 

kost och läkemedel för att uppnå en optimal egenvård (SBU, 2009). Därför är 

egenvårdsåtgärder ett viktigt område att belysa.  
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att utifrån ett patientperspektiv beskriva faktorer som 

påverkar egenvård hos patienter med typ 2 diabetes.  

METOD 

Design 

Vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet kvalitetsgranskades, analyserades och 

sammanställdes som en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att få en 

överblick över det aktuella forskningsläget inom ett visst område, vilket innebär att skapa 

en uppfattning om det aktuella forskningsläget (Friberg, 2012, s. 133-141).  

Litteraturundersökning 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. I Cinahl användes Cinahl 

Headings; Diabetes Mellitus och Self Care samt MESH-termerna Diabetes Mellitus, 

Diabetes Mellitus, type 2, Self Care, Nursing, Self efficacy och Diabetes complications. 

Fritextsökning gjordes även i Cinahl med sökorden: Support och Patient attitudes. I 

Pubmed användes MESH-termerna Diabetes Mellitus, Adherence, Nurse, Motivation och 

Diet. Dessa sökord kombinerades med varandra (tabell 1). En artikel hittades via manuell 

sökning.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabell 1. Databassökningar.  

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Antal 

inkluderade 

Cinahl 20/12 Diabetes 

mellitus AND 

Self care AND 

Nursing 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

148 86* 

43** 

17*** 

12**** 

2***** 

5 

Cinahl 20/12 (MH 

“Diabetes 

Mellitus”) 

AND (MH 

“Self Care”) 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

219 105* 

88** 

24*** 

23**** 

2***** 

1 

Cinahl 22/12 Diabetes 

Mellitus AND 

Self efficacy 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

307 179* 

102** 

25*** 

24**** 

1***** 

1 

Cinahl 22/12 Diabetes 

Mellitus AND 

Diabetes 

Complications 

AND self care 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

254 157* 

63** 

31*** 

28**** 

3***** 

3 

Pubmed 28/1 “Diabetes 

Mellitus” 

[Mesh] AND 

Adherence 

AND Nurse 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

65 20* 

37** 

8*** 

6**** 

0***** 

2 

Pubmed 31/1 ((”Diabetes 

Mellitus” 

[Mesh]) AND 

”motivation” 

[Majr]) AND 

”Diet” [Mesh] 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

17 5* 

10** 

2*** 

1**** 

0***** 

1 

Cinahl 31/1 Diabetes 

Mellitus, Typ 

2 AND 

Support AND 

Patient 

attitudes 

2003-2013, 

English language, 

Human, 19+ 

years. 

18 9* 

5** 

2*** 

0**** 

2***** 

2 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** Artiklar som exkluderades 

efter hela artikeln hade lästs ****antal exkluderade pga icke relevant innehåll ***** Antal förkastade efter 

dubbelexemplar  

 

Urval 

Urvalet utfördes genom att använda relevanta sökord för att finna artiklar som berörde 

studiens syfte. Artiklar som inte vidrörde studiens syfte samt irrelevanta titlar sorterades 

bort. Därefter lästes abstrakt igenom och sedan valdes artiklar ut för läsning och 

granskning. Inklusionskriterier var att artiklar enbart skulle beröra patienter med typ 2 

diabetes, att patienter i studien inte fick vara yngre än 19 år, artiklar skulle vara skrivna 

på engelska samt publicerade mellan år 2003-2013. Exklusionskriterier var att artiklar 
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inte fick innehålla information om graviditetsdiabetes eftersom att det enligt Ericson och 

Ericson (2008, s. 520) är en övergående process som vanligtvis försvinner efter 

graviditeten. För att ta del av så ny forskning som möjligt fick artiklarna inte vara äldre 

än tio år. Redan valda artiklar som upprepades i sökningarna exkluderades som dubbletter 

samt review-artiklar och avsaknad av etiska överväganden exkluderades.      

Bearbetning och kvalitetsbedömning  

Värdering av artiklars vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmallar. Dessa användes för granskning av både kvalitativa (bilaga 1) 

och kvantitativa artiklar (bilaga 2). Författarna valde att ändra en punkt i mallen som 

inkluderade patienter med lungcancerdiagnos och den ersattes mot patienter med 

diabetes. Bedömningsmallen bestod av ett poängsystem där graderna var värderade från 

grad I till III, där grad I motsvarade den högsta kvaliteten och grad III den lägsta. Den 

högsta poängen för den kvalitativa bedömningsmallen var 48 poäng och den kvantitativa 

var på 47 poäng, dessa poäng omvandlades därefter till procent. Artiklar som 

inkluderades skulle vara av grad I eller grad II för att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet i 

studien. Slutligen inkluderades 16 artiklar varav tio var av kvantitativ design och sex med 

kvalitativ design.    

Analys 

Analysen utgjordes av 16 artiklar, dessa analyserades med inspiration av Axelsson i 

Granskär och Björklund-Nielsen (2012, s. 212-213). Utvalda artiklar lästes upprepande 

gånger samt granskades noggrant på varsitt håll för att senare jämföra resultaten mellan 

varandra. Detta sammanställdes sedan i en översiktstabell där det framkommer författare, 

årtal, land, kvalitet, syftet med studien, design, instrument, intervention, deltagare, 

bortfall, analysmetod samt huvudresultat (bilaga 3). Därefter valdes meningsenheter ut 

som ansågs vara relevant till syftet och dessa färgkodades efter innehåll för att få en 

helhet av materialet. Dessa enheter formade två teman och åtta underteman (se figur) och 

sammanställdes därefter till en löpande text.   

Etiska överväganden 

Artiklar som ingick i resultatet hade granskats av etisk kommitté eller fört etiska 

resonemang. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 145) ska artiklar som ingår i en 

litteraturstudie vara granskad av en etisk kommitté eller innehålla etiska överväganden. 
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Om etiska överväganden inte tydligt framkom i artikeln kontrollerades det via förlaget 

där artikeln var publicerad. Artiklar som ingick i resultatet granskades grundligt och 

översattes för att avstå förfalskning av originaltexten. Citaten som framkom i resultatet 

kommer från artiklars resultat del och dessa presenterades ordagrant.   

 

RESULTAT 

 
Figur, Resultatöversikt 

 

Betydelsen av kunskap och stöd  

Kunskap om sjukdomen  

Patienter som får ökad kunskap om sin diabetes upplever en självsäkerhet och en känsla 

av att vara oberoende av sjukvården. Detta medför att patienter vet vad som är bäst för sig 

själv samt att de får kunskap om vad som ska göras. Det leder till en kontroll över sin 

sjukdom vilket resulterar i en känsla av självsäkerhet. Att bli uppmuntrad och bli påmind 

om sjukdomen och kroppsliga förändringar leder till en betydelsefull kunskap om vad 

diabetes innebär (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008).  
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Betydelsen av att förstå sjukdomen är viktigt för att patienter ska kunna sköta sin 

egenvård. Självständighet är en viktig del för att bli mindre beroende av sjukvården. 

Kunskaper i egenvården gör att patienter lättare kan sköta sin sjukdom, vilket även 

medför en ökad självkänsla och självständighet. Vid uppkomst av komplikationer och ett 

misslyckande i egenvården är frustrerande och deprimerande för patienter (Edwall, 

Danielsson & Öhrn, 2010).  

Medvetenhet om komplikationer  

En medvetenhet om komplikationer och ökad kunskap om hälsa resulterar i en god 

kontroll över sin diabetes. För att öka medvetenheten om komplikationer som kan uppstå 

och för att förbättra patienters kontroll så ska det tas hänsyn till patienters kunskapsnivå 

och förmåga att utföra egenvård. Det är bra att individanpassa informationen efter 

patienters förmåga (Tang, Pang, Chan, Yeung & Yeung, 2008). En ökad medvetenhet om 

egenvård leder till mindre förekomst av komplikationer (Schmidt, Mayer & Panfil, 2008).  

Patienter är tvungna att uppmärksamma kroppsliga förändringar. I och med dessa 

kroppsliga förändringar är det lämpligt att förändra sitt beteende. Engagemang i 

sjukdomen leder till förståelse om hur egenvården ska skötas. Om patienter får insikt i 

deras sjukdom och vilka egenvårdsåtgärder som kan vidtas leder det till att egenvården 

förbättras (Edwall et al., 2010).   

Utbildning och undervisning 

Det är viktigt att patienter får genomgå utbildningsprogram där det ingår undervisning i 

hur de ska sköta sin diabetes. Egenvårdsåtgärder kan ses som ett tvång och därför utförs 

dessa åtgärder inte så som det borde. Faktorer som är kopplade till hantering av egenvård 

identifierades; åldersrelaterade kognitiva och fysiska begränsningar så som ledvärk och 

minnessvårigheter, brist på självdisciplin, kulturella aspekter och en minskad förståelse 

för egenvård. Vanligt förekommande faktorer är missförstånd och brist på information 

gällande egenvård efter avslutad utbildning. Patienter berättar att det är lätt att glömma 

information som de får om egenvård och därför anser patienter att det är viktigt att få gå 

på regelbundna utbildningar gällande egenvård (Song, Lee & Shim, 2010).  
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Patienter som genomgår patientutbildning i egenvård kan lättare sköta sin egenvård 

självständigt i jämförelse med dem som inte genomgått någon utbildning. Det är av stor 

betydelse att utbilda patienter med diabetes angående egenvård för att undvika 

komplikationer. Att ha självkontroll är en viktig faktor för att uppnå en framgångsrik 

egenvård (Wu et al., 2007; Schmidt et al., 2008). 

Patienter som får möjlighet att träffas i en liten grupp med andra personer med typ 2 

diabetes kan dela med sig erfarenheter, frustrationer och rädslor. Det är en hjälp för att 

finna motivation till att sköta sin egenvård. Information om egenvård ska inrikta sig mer 

på den enskildes vardag för att patienter ska bli motiverad att utföra egenvård. Positiv 

respons ökar patienters förmåga att sköta sin diabetes. Patienter förväntar sig att 

vårdpersonal ska motivera dem till att utföra egenvårdsåtgärder. Om motivation inte ges 

kan det i vissa fall resultera i att patienter vägrar att samarbeta med vårdpersonal 

(Oftedal, Karlsen & Bru, 2010a) 

“It is his job to motivate me and tell me that I am doing a good job. 

I am very interested in that kind of co-operation. And if I don’t get it, 

I become quite strict and reject him as I just cannot work with people 

who can’t be bothered to listen.” (Oftedal et al., 2010a, p.1504).  

  

Information och stöd från vårdpersonal  

Att ha sjukdomen under kontroll och stöd från vårdpersonal leder till en känsla av 

säkerhet hos patienter så att de kan bevara hälsa trots sjukdom (Edwall et al., 2008). 

Patienter upplever att det är viktigt att vårdpersonal lyssnar och har förståelse. Det är 

också betydelsefullt att bli tagen på allvar och bli bekräftad (Oftedal et al., 2010a; Edwall 

et al., 2008). För att kunna sköta sin sjukdom är det viktigt att få stöd från vårdpersonal. 

Brist på praktiska råd leder till att patienter inte har tillräckligt med kunskap om hur de 

ska utföra sin egenvård på bästa sätt. Utbyte av kunskap mellan vårdpersonal och patient 

är viktigt eftersom vårdpersonal bär på kunskap om sjukdomen och dess behandling 

medan patienter har erfarenhet av att leva med sjukdomen (Oftedal et al., 2010a). 

” I find that learning goes both ways. And that is, of course, a win-win 

situation”. (Oftedal et al., 2010a, p.1504).  
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Under möten med vårdpersonal får patienter råd och information vilket ger kunskap hur 

de ska utföra egenvård på bästa sätt.  Detta visar att patienter upplever trygghet och 

säkerhet i att fortsätta utföra egenvård. Det ger inspiration till att förändra eller justera 

dåliga vanor till en sundare livsstil (Edwall et al., 2010). Patienter säger att de själva är 

tvungna att ta ansvar över sitt liv och att det därför är viktigt att ha insikt i sjukdomen 

(Song et al., 2010).   

Merparten av patienter anger att de kommit överens med vårdpersonal om ett socialt stöd 

(Oftedal, Bru & Karlsen, 2011b). Om vårdpersonal ger vägledning om bra eller dåliga 

vanor medför det att patienter får en sjukdomskänsla eller en känsla av att vara frisk. Att 

ha tillgång till vårdpersonalens råd och stöd ökar viljan att själv ta ansvar över sin 

egenvård utan att hälsa riskeras. Stödet som patienter får fungerar som en förtroendefull 

hjälp om de skulle misslyckas med att sköta sin egenvård. Det är viktigt med regelbundet 

stöd för att bli påmind och få förståelse hur sjukdomen förändras samt att kunna vara 

delaktig i behandlingen. Detta hjälper patienter att förstå det dagliga livet och sig själv 

som individ, vilket medför minskad oro och sjukdoms relaterade problem (Edwall et al., 

2008).  

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

DNS and we resolve them together.” (Edwall et al., 2008, p.776). 

 

Stöd från närstående  

Att ha god relation och socialt stöd från närstående upplever patienter som betydande 

faktorer till att bedriva egenvård. Dock kan det vara svårt att ingå som en i mängden, då 

sjukdomen kan orsaka känslan av att upplevas som annorlunda. Det är viktigt att ingå i en 

grupp och känna gemenskap med andra där det bedrivs social verksamhet som 

exempelvis matlagning och träningsaktiviteter (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010b). 

Familjemedlemmar och vänner har stor betydelse, då de kan hjälpa patienter att ta beslut 

som kan uppkomma dagligen (Song et al., 2010).  

Patienter beskriver att de upplever ett kontinuerligt stöd från familj och ett fåtal patienter 

upplever att stödet kommer från vänner. Mindre stöd från familj resulterar i sämre 

kosthållning medan ett bra socialt stöd förbättrar motivationen till att utföra egenvård. 

Socialt stöd är av stor betydelse hos dem som haft sjukdomen en kortare tid i jämförelse 

med dem som har haft sjukdomen under en längre period (Oftedal et al., 2011b).  
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Olika faktorer som påverkar livskvalité positivt är bland annat hög inkomst, att inte vara i 

behov av sjukvård, får tillgång till kostråd, regelbunden motion och socialt stöd. Ett 

positivt samband förekommer mellan egenvård och livskvalitet. Desto bättre egenvård 

och socialt stöd bidrar till att en högre livskvalitet uppnås (Huang & Hung, 2007). 

Betydelsen av egenvårdsåtgärder    

Regelbundna kontroller av blodglukosvärdet  

Patienter som får regelbunden telefonuppföljning från vårdpersonal förbättrar 

egenvården. Under telefonsamtalet kontrollerar vårdpersonal följsamhet av sjukdomen, 

förmedlar den senaste HbA1c nivån samt ger rekommendationer till patienter. Resultatet 

visar en förbättring av p-glukoskontroll samt förbättring i hantering av högt blodsocker 

(Kim & Oh, 2003). Telefonuppföljning från vårdpersonal varje- eller varannan vecka 

förbättrar HbA1c nivån efter 24 veckor samt att följsamheten av p-glukos ökar efter 12 

respektive 24 veckor (Wong, Mok, Chan & Tsang, 2005).  

Gruppundervisning och individuell rådgivning ger möjlighet till patienter att öva på 

egenvårdsåtgärder.  Detta resulterar i att HbA1c nivåerna sänks och att det visar på 

positiv effekt av egenvård samt att patienter lär sig hantera och anpassa hinder för att ha 

HbA1c nivån under kontroll (Gallegos, Ovalle-Berúmen & Gomez-Meza, 2006). 

Kost och motion  

För att bevara hälsa är det viktigt med specifika mål. De mål som patienter anger är 

exempelvis minskat medicinintag och förbättrad kosthållning. På lång sikt inriktas målen 

inte specifikt på att förebygga komplikationer, snarare vill patienter uppnå en ökad 

livslängd och bättre hälsa. För att uppnå en kroppslig tillfredsställelse är det viktigt att 

skapa passande egenvårdsåtgärder (Oftedal et al., 2010b).  

” Both reduced weight and physical training increase my sense of well-

being.” (Oftedal et al., 2010b, p.2551).  viktiga 

 

En patient berättar att kroppsligt välbefinnande skapas genom en hälsosam kost, där 

mängden fett och socker är reducerad (Oftedal et al., 2010b). Förbättrad kosthållning och 

regelbunden motion är betydelsefulla faktorer hos patienter. Motivation är en viktig del 

för att kunna utföra regelbunden fysisk aktivitet samt upprätthålla en god diet. Patienter 

som har högre förväntningar på motion utövar mer regelbunden fysisk aktivitet (Oftedal, 
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Bru & Karlsen, 2011a). Kostråd anses som en försäkring mot komplikationer, att kunna 

leva ett balanserat liv och ge sig själv tillåtelse att ”fuska” med kosten utan att känna 

skuld är betydelsefullt. Patienter vill inte utsätta sin hälsa men samtidigt vill de inte att 

kosten ska styra deras liv. Patienter kontrollerar p-glukosvärdet och justerar sitt insulin 

efter vad och hur mycket de äter. Egenvård ska stämma överens med patienters 

levnadsvanor för att uppnå ett optimalt resultat (Meetoo, 2004).  

Merparten upplever att när motion utförs bidrar det till en svaghet, trötthet och ett 

obehag. Vissa patienter beskriver att förväntningar om de negativa kroppsliga tankarna 

utgör ett hinder för att delta i fysiska aktiviteter. Missnöje med sin kroppsform, främst 

vikten förekom bland majoriteten av patienter. De uppger att deras kropp inte stämmer 

överens med samhällets kroppsideal till exempelvis smal, frisk och muskulös kropp. Det 

påverkar egenvårdsåtgärder bland annat att patienter undviker att uppsöka gymmet på 

grund av att de upplever obehag när de är tvungna att träna tillsammans med smala 

personer. Att kunna ta egna beslut, göra självständiga val, att uttrycka egna åsikter och att 

ställa krav bedömds som viktiga faktorer för att känna självständighet i sin egenvård 

(Oftedal et al., 2010b). 

Att förebygga fotsår 

Patienter med risk att utveckla fotsår utövar en mer lämplig egenvård om det finns 

professionell hjälp tillgänglig. Dock är patienter inte mer aktiva i kontroll av fötter, skor 

och strumpor. Därför är det av stor vikt att närvara vid regelbundna utbildningsprogram, 

särskilt hos patienter som löper större risk att utveckla diabetiska fotsår orsakad av skor 

och strumpor (Schmidt et al., 2008). 

Brister i fotvård förekommer bland patienter med typ 2 diabetes. Majoriteten rapporterar 

att de inte får tillgång till information eller råd om hur de ska vårda sina fötter. De har 

ingen kunskap om att det är viktigt att kontrollera fötter samt skor dagligen. Patienter 

med högre skolutbildning visar på en bättre kunskap om hur de bör sköta sina fötter 

(Khamseh, Vatankhah & Baradaran, 2007). Motivation är en viktig del för att 

upprätthålla egenvårdsåtgärder. Patienter beskriver att de gynnas av att få lyssna på 

andras erfarenheter om sjukdomen. Detta ger dem motivation att upprätthålla sin 

egenvård och skaffa egna erfarenheter. Det anses som betydelsefullt att skapa rutiner 

och vanor för att exempelvis ta hand om sina fötter för att minska risken för 

komplikationer (Song et al., 2010). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl, dessa två databaser valdes för 

att de har fokus på omvårdnad och har en medicinsk inriktning (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 75). Detta gjorde det möjligt att finna relevanta artiklar som stämde överens 

med syftet. Huvudsökordet som användes var diabetes mellitus för att begränsa artiklar 

till diabetes. En svårighet var att finna rätt sökord som stämde överens med syftet. Efter 

många olika kombinationer av Mesh-termer/headings och fritextsökningar framkom 

relevanta artiklar som användes i resultatet. Om inga begränsningar användes 

resulterade det i ett stort antal träffar därför valdes begränsningar att inkluderas i 

litteratursökningen. Vid urvalsförfarandet av artiklar lästes i första skedet titeln för att 

sedan läsa abstrakt om det visade sig vara av intresse. Detta kan ha gjort att relevanta 

artiklar missats på grund av irrelevanta titlar.      

Inklusion- och exklusionskriterier valdes ut för att sökning av artiklar till denna 

litteraturöversikt skulle underlättas. 16 artiklar inkluderades i resultatet efter en 

noggrann granskning och en upprepad läsning av dessa. Vilket ses som en styrka i 

arbetet då författarna valde att läsa de utvalda artiklarna på varsitt håll och därmed bilda 

egen uppfattning om innehållet. Därefter sammanställdes resultatet tillsammans och 

risken att förbise relevant fakta reducerades. En av inklusionskriterierna i denna 

litteraturöversikt var att artiklar skulle beröra typ 2 diabetes. Dock så valdes tre artiklar 

som behandlade både typ 1- och typ 2 diabetes, dessa tre artiklar var väsentliga för att 

de behandlade faktorer som hade betydelse för studien. 

Att ha med kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet ses som en fördel då 

kvalitativa artiklar ger ett deskriptivt synsätt på patienters upplevelser och artiklar med 

kvantitativ design visar ett mer objektivt synsätt. En svaghet i denna litteraturöversikt 

kan vara att författarna valde att ta med artiklar av både grad I och grad II från analysen. 

Då det ansågs vara av relevant innehåll, dock hade kvaliteten förbättrats om enbart grad 

I inkluderats. En styrka var att citat användes i resultatet för att läsare skulle få en 

djupare förståelse ur patienters perspektiv.  

 



13 
 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer som påverkar egenvård hos 

patienter med typ 2 diabetes. I resultatet framkom att patienter som fått kunskap om 

vilka egenvårdsåtgärder som kan vidtas och vad det innebär att ha diabetes hade lättare 

att sköta sin sjukdom. Detta kunde leda till att självförtroendet ökar hos patienter vid 

utförandet av egenvård. Bristande information leder till missförstånd gällande skötseln 

av egenvård. Patienter som genomgått utbildning där de fått information angående 

egenvård och vilka egenvårdsåtgärder som kan vidtas hade lättare att sköta sin 

egenvård. En betydande faktor var att kunna kontrollera sin sjukdom för att patienter 

skulle ha förmåga att sköta sin egenvård självständigt. Om kunskap angående 

komplikationer föreligger samt en kunskap gällande egenvårdsåtgärder medförde att 

patienter kunde ha en god kontroll över sin diabetes.  

Savage, Dabkowski och Dunning (2009) visade att det var viktigt för patienter att få 

information som var kortfattad, lättillgänglig och förståelig. Informationen skulle bland 

annat innehålla hur patienter ska hantera olika situationer som kan uppstå, exempelvis 

hantering av lågt blodsocker eller information om lämplig diet. Kombinationen av 

individuell information och gemensam utbildning med andra personer med typ 2 

diabetes visade sig vara en betydande faktor för att få kunskap om sjukdomen.   

Vi anser att patienter som får tillräckligt med information och kunskap om sjukdomen 

ökar sin motivation till att utföra egenvård. Vi tror att det är bra som sjuksköterska att 

försäkra sig om att patienter förstår vad utbildningen handlar om och varför det är 

viktigt med egenvård. För att inte missförstånd ska uppstå är ett bra samarbete och god 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska betydelsefullt för att förbättra 

egenvården.    

I resultatet framkom att ha kontroll över sin diabetes och stöd från vårdpersonal leder 

till att patienter kan bevara hälsa trots sjukdom. Ett utbyte av kunskap mellan 

vårdpersonal och patient var viktigt eftersom båda bär på kunskap om sjukdomen och 

kan då dra lärdom av varandra. Närstående ansågs vara ett viktigt stöd i patienters 

vardag. Ett bra socialt stöd förbättrar egenvården och har en positiv effekt på patienters 

livskvalité. Bättre egenvård och socialt stöd ökade livskvalitén hos personer med 

diabetes.   
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Jallinoja et al. (2007) visade att majoriteten av läkare och sjuksköterskor ansåg att 

patienter måste ta ansvar över sin egenvård. Att få tillgång till professionellt stöd var 

nödvändigt för att kunna göra en livsstilsförändring. Således läkare som sjuksköterskor 

ansåg att patienter skulle erbjudas motiverande och stödjande samtal samt information, 

vilket ansågs vara en del av deras arbetsuppgifter. Läkare och sjuksköterskor 

rapporterade att arbetssituationen var tidsbegränsad, vilket medförde en svårighet att 

kunna gå in i patienters livssituation.  

Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska att kunna lyssna på patienters behov och ta 

del av dennes erfarenheter för att en optimal egenvård ska uppnås. Att kunna ge stöd till 

patienter anser vi är viktigt för att de ska känna sig trygga, sedda och bekräftade. Vi tror 

att det sociala stödet är betydelsefullt för patienter, eftersom diabetes är en sjukdom som 

kan bidra till att beslut måste tas gällande skötsel av sjukdomen. Ett exempel var att 

patienter kan bli tvungen att reglera insulindos efter behov. Närstående bör finnas 

tillhands för en stödjande roll och kunna hjälpa sina anhöriga med vägledning under 

sjukdomen. Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska att inte glömma bort de 

närstående, även de kan behöva vägledning och stöttning. Detta för att kunna hantera 

den situation som de befinner sig i för att sedan kunna vara ett stöd till sina anhöriga. Vi 

tror att utbildningsprogram där både närstående och patienter inkluderas kan underlätta 

situationen för båda parter. Eftersom patienter kan få stöttning i sin egenvård och 

närstående kan få mer kunskap om sjukdomen.  

Resultatet visade att uppföljning från vårdpersonal resulterade i en bättre kontroll av p-

glukos samt bättre hantering av högt blodsocker. Positiva effekter på egenvård 

påvisades om patienter lärde sig att hantera olika hinder och anpassa sig efter dessa. 

Motivation var en viktig del för att upprätthålla en god diet och fysisk aktivitet. För att 

uppnå en god egenvård var det betydelsefullt att ha uppsatta mål för att uppleva hälsa. 

Att ha tillgång till kostråd ansågs vara en försäkring mot komplikationer. De som inte 

fått tillgång till någon information eller råd angående egenvård har inte någon kunskap 

om hur de ska sköta sin egenvård. Att få lyssna på andras erfarenheter om sjukdomen 

gav dem motivation att fortsätta upprätthålla sin egenvård och skaffa egna erfarenheter. 

Boström, Isaksson, Lundman, Sjölander och Hörnsten (2012)  visade att det 

motiverande arbetet ansågs som tidskrävande om patienter inte ville göra någon 

livsstilsförändring eller patienter som inte kunde utföra egenvård. Önskan från 
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diabetessjuksköterskor var att kunna ha mer insikt i patienters egenvård i det dagliga 

livet och i deras sjukdomsutveckling. De berättade att det var svårt att arbeta och hjälpa 

patienter som är ovilliga att göra några livsstilsförändringar. Att finnas tillgänglig för 

patienter var av stor vikt för att de skulle känna trygghet och säkerhet. De beskrev också 

att tidskrävande arbetsuppgifter hindrade dem från att vara tillgänglig för patienter 

(Boström et al., 2012). 

Vi anser att sjuksköterskor ska kunna motivera patienter till utförandet av egenvård. 

Patienter bör få råd och vägledning från en sjuksköterska för att deras egenvård ska bli 

så bra som möjligt för den enskilde personen. Som sjuksköterska ska fördelar med att 

utföra egenvård förklaras och vilka konsekvenser som kan ske om inte egenvård utförs. 

Att avsätta tid till patienter anser vi vara viktigt eftersom det i dagens arbetssituation 

kan vara mycket stressigt. Kunna lyssna och förstå patienters upplevelser anser vi kan 

leda till trygghet och säkerhet i patienters egenvård.  

Slutsats  

 

Med denna litteraturöversikt har vi fått en ökad kunskap om hur viktigt det är att 

patienter med diabetes typ 2 utför en god egenvård, för att förhindra uppkomsten av 

framtida komplikationer och kunna upprätthålla en god livskvalitet. Att få tillgång till 

förståelig information, utbildningsprogram och få möjlighet till att träffa andra personer 

som befinner sig i samma situation är betydelsefullt för den fortsatta vården. Det är av 

stor vikt att patienter har förståelse för sjukdomen för att kunna ta dagliga beslut. 

Närstående och vårdpersonal är viktig för patienter då de är i behov av kunskap, råd, 

stöd och ha någon att luta sig mot vid de situationer som upplevs för mäktiga att ta sig 

igenom. 

Sjuksköterskor har en central roll i patienters vård där information, stöd och vägledning 

ges till patienter för att de ska kunna utföra egenvård och ta egna välgrundade beslut. 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan eventuellt överföras till personer med andra 

kroniska sjukdomar som kräver egenvårdsåtgärder. Bara på de senaste åren har diabetes 

typ 2 ökat bland yngre personer och därför finns det inte mycket forskat inom området 

som inkluderar yngre personer med typ 2 diabetes. Därmed är det av intresse med 

vidare forskning inom ämnet som berör sjuksköterskors arbete. Forskningen bör inrikta 

sig på hur sjuksköterskor ska göra för att motivera yngre personer som drabbats av typ 2 

diabetes till att utföra egenvård.  
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Bilaga 1 Modifierad bedömningsmall kvalitativ metod.  

 
 

 



Bilaga 2 Modifierad bedömningsmall kvantitativ metod.  

 
 



Bilaga 3 Översikt av resultatets utvalda artiklar. 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Kvalitet 

Studiens syfte 
 
Design/intervention/instrument Deltagare/bortfall Analysmetod Huvudresultat  

Edwall et al.  

2010 

Sverige 

Grad 1 

Att belysa den väsentliga 

meningen vid konsultation 

mellan diabetes 

sjuksköterska och 

patienter för att få en 

djupare förståelse av 

patienters erfarenheter. 

Kvalitativ metod 

 

Narrativa intervjuer 

20 patienter med 

typ 2 diabetes 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 
 

Råd och 

information, 

förståelse av 

utförande av 

egenvård, förändra 

”dåliga” vanor till 

en mer sundare 

livsstil, inte förlora 

kontrollen. 

Edwall et al.  

2008 

Sverige 

Grad 1 

Belysa den levda 

erfarenhet av regelbundna 

kontroller av en 

distriktsjuksköterska 

upplevd av patienter med 

typ 2-diabetes. 
 

Kvalitativ metod 

 

Narrativa intervjuer 

20 deltagare med 

typ 2 diabetes 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 

DNS har en viktig 

roll i patientens 

sjukdomsprocess, 

att ha sjukdom 

under kontroll och 

ständigt stöd leder 

till normalitet, 

skydd och makt i 

det dagliga livet. 

Gallegos et al. 

Mexiko  

2006 

Grad 2 

Testa effekten av en 

kontrollerad 

omvårdnadsåtgärd 

centrerad på utbildning 

och rådgivning för att 

förbättra metabolisk 

kontroll hos vuxna med 

diagnosen DMT2 i öppen 

vård. 

Kvantitativ 

kvasiexperimentell design  

 

Enkäter och skalor 

 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp.  

 

 

 

57 deltagare i 

studien med typ 2 

diabetes. 

 

12 bortfall. 

Statistisk 

analysmetod. 

Gruppundervisning 

och individuell 

rådgivning kan 

förbättrar HbA1c 

nivån. 
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Huang et al.  

2007 

Taiwan 

Grad 2 

Undersöka livskvalité och 

dess prediktorer hos 

patienter med typ 2-

diabetes.  

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie  

 

Enkäter 

131 deltagare med 

typ 2 diabetes. 

Statistisk 

analysmetod 

Olika faktorer som 

påverkar livskvalité 

positivt. 

Khamseh et al.  

2007 

Iran 

Grad 1 

Bestämma 

kunskap om fotvård och 

dess praxis i 

Iranska personer med typ 

2-diabetes. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Enkäter 

148 deltagare med 

typ 2 diabetes. 

Statistisk 

analysmetod. 
Bristande fotvård 

bland patienter med 

typ 2 diabetes. Stor 

del av deltagarna 

hade inte fått någon 

information 

angående hur och 

när de ska vårda 

sina fötter. 

Kim et al.  

2003 

Korea 

Grad 1 

Undersöka effekten av 

telefonsamtal med en 

sjuksköterska på HbA1c i 

Serum och följsamhet av 

rekommendationer. 

Kvantitativ Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Dagbok 

 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

50 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

14 bortfall. 

Statistisk 

analysmetod 

Sjuksköterskans 

uppföljningssamtal 

kan förbättra 

HbA1c nivåerna 

samt följsamhet till 

kost. 

Meetoo, D.  

2004 

England 

Grad 1 

Undersöka hur personer 

utförde kostvanor för 

egenvård hos en grupp 

Asiatiska och kaukasiska 

diabetes patienter. 

Kvalitativ metod 

 

Dagbok  

Intervjuer 

49 deltagare med 

diabetes typ1- eller 

typ 2. 

Fallstudie 

 

Kostråd är en viktig 

faktor för att 

upprätthålla en god 

hälsa. Kosten är 

inte självständiga 

handlingar utan kan 

bero på individens 

reaktion på 

sjukdomen och 

kulturella aspekter. 
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Oftedal, B et al.  

2011a 

Norge  

Grad 1 

Undersökte uppfattningar 

om socialt stöd, hur socialt 

stöd är associerad med 

kost och motion samt 

nivån hur dessa förmedlas 

av de förväntningar som 

personer med typ 2 

diabetes har till sin 

egenförmåga.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie  

 

Enkäter 

 

689 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

264 bortfall 

Statistisk 

analysmetod 

Kontinuerligt stöd 

från familj, vänner 

och vårdpersonal 

kan vara av stor 

betydelse vad 

gällande kost och 

motion. 

Oftedal, B et al. 

2011b 

Norge 

Grad 1 

Undersöka kost och 

motions hantering och hur 

tecken på inre motivation 

såsom förväntningar och 

värderingar är associerade 

med 

kost och motions 

hantering bland vuxna 

med typ 2. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Enkäter 

689 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

264 bortfall. 

Statistisk 

analysmetod 

 

Hälsosam kost och 

motion har en 

positiv betydelse. 

Motivation är av 

stor betydelse för 

att kunna utföra 

regelbunden fysisk 

aktivitet samt kost. 

Oftedal, B et al.  

2010a 

Norge 

Grad 1 

 

 

 

 

 

Beskriva hur vuxna med typ 

2 diabetes upplever olika 

attribut stöd som 

tillhandahålls av vårdgivare 

och hur olika attribut kan 

påverka personers 

motivation att själva hantera 

sin sjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod. 

 

Intervjuer. 

 

Fokusgrupper. 

21 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

2 bortfall. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  
Stöd från 

vårdpersonal är en 

viktig faktor för att 

kunna utföra en god 

egenvård samt att 

det sker ett utbyte 

av kunskap. 
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Oftedal, B et al.  

2010b 

Norge 

Grad 1 

Identifiera livsfaktorer 

bland vuxna med typ 2-

diabetes och beskriva sina 

erfarenheter av hur 

dessa faktorer kan påverka 

självreglerings beteende. 

Kvalitativ metod.  

 

Intervjuer.  

 

Fokusgrupper. 

21 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

2 bortfall. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Socialt stöd är av 

stor betydelse men 

det kan dock vara 

svårt att vara en i 

mängden. 

Majoriteten av 

deltagarna var 

missnöjda med sin 

egna kropp vilket 

kan påverka deras 

självreglering. 

Viktigt med 

personliga mål. 

Schmidt et al.  

2008 

Tyskland  

Grad 1 

Ta reda på vilka 

egenvårds åtgärder 

patienter med diabetes 

utför för att förhindra 

diabetes fot syndrom och 

leta efter skillnader mellan 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Enkäter  

269 patienter med 

typ 1- och typ 2 

diabetes. 

Statistisk 

analysmetod 

Att de som 

medverka i 

utbildningsprogram 

visades ha bättre 

egenvård. Deltagare 

med risk att 

utveckla fot sår 

utför en mer 

lämplig egenvård 

om det finns 

tillgång till 

professionell hjälp. 
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Song et al. 

2010 

Korea 

Grad 1 

Syftet med denna studie 

var att kartlägga hindren 

och underlätta 

följsamheten i 

självförvaltningen hos 

koreanska äldre med typ 

2-diabetes. 

Kvalitativ metod 

 

Fokusgruppsintervjuer 

35 deltagare med 

typ 2 diabetes.  

 

11 bortfall 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

Hinder som är 

kopplat till 

självförvaltning är: 

åldersrelaterade 

kognitiva och 

fysiska 

begränsningar, 

avsaknad av 

självdisciplin, 

kulturella aspekter 

och svag förståelse 

för självförvaltning. 

Tang et al.  

2008 

Kina 

Grad 1 

Undersöka sambandet 

mellan hälsokunskap, 

komplikationsmedvetenhet 

och kontroll av diabetes 

bland patienter med typ 2 

diabetes mellitus samt för 

att kontrollera funktionell 

hälsokunskap hos vuxna. 

Kvantitativ metod 

 

Intervjuer 

 

149 patienter med 

typ 2 diabetes 

Statistisk 

analysmetod 

Kunskap och 

medvetenhet om 

sjukdomen 

resulterar i god 

kontroll, ta hänsyn 

till kunskapsnivå, 

individanpassad 

information. 

Wong et al. 

Hong Kong 

2005 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförde resultaten av 

diabetespatienter som 

genomgår antingen tidig 

ansvarsfrihet med 

studielett 

sjuksköterskeprogram 

eller rutinmässig vård. 

Kvantitativ Randomiserad 

kontrollerad studie 

 

Enkäter och bedömningsmall 

för följsamhet i egenvården 

samt klinisk data blad.  

 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

128 patienter med 

typ1 – eller typ 2 

diabetes.  

 

27 bortfall.  

 

 

Statistisk 

analysmetod 

Personer som fick 

uppföljningssamtal 

av en sjuksköterska 

hade en bättre 

glykemisk kontroll 

och följsamhet till 

blodsockerkontroll. 
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Wu et al.  

2007 

Taiwan  

Grad 1 

Undersöka skillnader i 

egenvårds beteende enligt 

demografiska 

sjukdomsegenskaper: och 

relationer mellan 

egenvårdsbeteende samt 

demografiska 

sjukdomsegenskaper, 

förväntad effekt och 

förväntningar av resultatet 

hos personer i Taiwan. 

Kvantitativ metod  

 

Enkäter 

153 deltagare med 

typ 2 diabetes 

 

8 bortfall 

Hierarkisk 

regressions analys   

Patientutbildning är 

en viktig faktor för 

att kunna hantera 

sin egenvård. 

 

 


