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Abstrakt 

 
Introduktion/bakgrund: Det finns olika typer av socialt stöd. Egenvård är när en person tar 

ansvar för sin egen behandling. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av sjukdomen 

diabetes. Syfte: Syftet var att belysa det sociala stödets betydelse för egenvård hos patienter 

med diabetes typ 2. Metod: En litteraturöversikt gjordes med 14 artiklar. Sju kvantitativa 

artiklar, sex kvalitativa artiklar samt en artikel med mixad design inkluderades i resultatet 

efter granskning. Resultat: Socialt stöd gav olika inverkan på egenvården hos personer med 

diabetes typ 2. Många ansåg att de erhöll ett positivt socialt stöd från familj och hälso- och 

sjukvård. Vissa personer önskade att hälso- och sjukvården gav praktiska råd för att öka 

motivationen. Diskussion: Personer med diabetes typ 2 vill ha en öppen kommunikation till 

hälso- och sjukvården för att ge en grund till en god egenvårdshantering. Slutsats: Socialt 

stöd har en positiv betydelse för de allra flesta personer med diabetes typ 2. Sjuksköterskan 

bör därför kunna motivera personer till att utföra en god egenvård med hjälp av det sociala 

stödet som personerna erhåller.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, familj, hälso- och sjukvårdspersonal, socialt stöd 
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Introduktion   

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Sjukdomen har under senare år ökat 

globalt till följd av förändrade levnadsvanor. Personer med diabetes bedriver egenvård i stor 

utsträckning, vilket handlar om att själv ta ansvar över sin behandling. Egenvård kan även 

utföras på olika sätt med stöd och hjälp från ens sociala nätverk, så som familj, vänner eller 

hälso- och sjukvårdspersonal. Denna litteraturöversikt kommer därför fokusera på det 

sociala stödets betydelse för egenvård vid diabetes typ 2. 

Bakgrund  

Socialt stöd 

Socialt stöd är ett vitt begrepp som innehåller formella och informella relationer med andra 

människor. Detta kan vara både positivt och negativt och kan innefatta familjemedlemmar, 

vänner och andra jämlika, men också sjukvård och organisationer. Socialt stöd kan uppfattas 

olika beroende på mottagarens kön, etnicitet och kultur (Strom & Egede, 2012).  

 

Hinson-Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) menar att det finns tre stödteorier. 

Social jämförelseteori innebär att en person bildar sin egen självuppfattning genom att 

jämföra sig med andra i sin referensgrupp. Den sociala utbytesteorin utgår ifrån att 

mänskligt beteende är ett utbyte av aktiviteter som gynnar båda parter. Sist finns den sociala 

kompetensteorin vilken beskriver ordet kompetens som förmågan att effektivt interagera 

med omgivningen. Social kompetens är nödvändigt för att skapa och bibehålla relationer, 

vilket är en viktig del av den sociala hälsan.  

 

Ett stödjande synsätt kan skapa en läkande miljö mellan sjuksköterskan och patienten 

(Watson, 2012). Socialt stöd omfattar fyra olika former av stöd. Emotionellt stöd innefattar 

omsorg, empati, kärlek och tillit. Instrumentellt stöd definieras som en konkret hjälp, 

exempelvis att hjälpa en kollega vid stor arbetsbörda. Informativt stöd innebär 

problemlösning och hjälp till detta. Värderingsstöd involverar kommunikation av 

information som kan leda till självutvärdering. Var och en av dessa egenskaper kan 

hjälpa till att ge en god hälsa och välbefinnande (Hinson-Langford et al., 1997). Att 
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identifiera och bedöma patienters förmågor till att utföra egenvård är en del av den 

legitimerade sjuksköterskans arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Egenvård 

Socialstyrelsen definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en person själv kan utföra. Detta ska tillämpas i 

samband med att personalen gör en bedömning av om denna åtgärd kan utföras som 

egenvård, planerar egenvården samt följer upp och omprövar bedömningen (SOSFS 2009:6). 

Egenvård kräver hjälp och stöd (Strom & Egede, 2012). 

 

Corbin och Strauss (1988) är två personer som skrivit mycket om hur man hanterar kroniska 

sjukdomar. De förklarar att sjukdomsrelaterat arbete innebär hur en person handskas med 

sin sjukdom, symtom som sjukdomen ger samt förhindrar och hanterar kriser. Dagligt arbete 

innefattar hushållssysslor, barnuppfostran, yrkesliv och födointag. Biografiskt arbete 

innefattar effekterna av hur en persons självkänsla är på grund av sjukdomen samt hur man 

hanterar sina olika livsroller trots sjukdom. Dessa tre områden inkluderar en social 

interaktion med make/maka, barn, vänner, sjukvårdspersonal och andra personer som man 

utbyter information och känslor med. 

 

Lorig och Holman (2003) har mycket erfarenhet av egenvårdsforskning. Enligt dem finns 

fem olika egenvårdsförmågor: problemlösande, beslutstagande, resursanvändning, forma en 

patient-vårdgivare-relation samt att vidta åtgärder. Problemlösning innebär att identifiera 

problemet, hitta en möjlig lösning med hjälp från sjukvård och vänner och slutligen att 

utvärdera lösningen och resultatet. Beslutstagande är en stor del av egenvården när man 

lever med en kronisk sjukdom eftersom man behöver ta dagliga beslut som påverkar 

sjukdomen. För att göra detta behövs kunskap och information om sjukdomen. 

Resursanvändning innebär hjälp att upptäcka hur man finner och använder sig av de 

resurser som finns att tillgå. En viktig del i att hantera en kronisk sjukdom är att hjälpa till att 

forma en patient-vårdgivare-relation då vårdgivaren fungerar som en lärare och 

professionell övervakare. Patienten måste kunna ge en bild av sjukdomen och dess symtom 
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samt kunna diskutera dessa med vårdgivaren. Egenvårdsträning förbereder personer med 

kroniska sjukdomar i att ta sig an dessa uppgifter. Att vidta åtgärder innebär att man 

fullföljer en plan man bestämt, t.ex. att gå en promenad tre gånger i veckan. Åtgärden man 

vidtar bör vara realistisk och slutligen ska det vara något man är säker på att man klarar av. 

När man fullföljt detta ökar självsäkerheten och även följsamheten till beteendet, vilket 

innebär en bättre self-efficacy. Enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU, 

2010) innebär self-efficacy tilltron till att en person kan klara av olika uppgifter, vilket kan 

påverka egenvårdsutövandet på olika sätt. 

 

För människor med kroniska sjukdomar innebär egenvård att dagligen ansvara för att 

hantera sjukdomen och dess utveckling. Patientutbildning i egenvård har en central roll i 

vården av personer med diabetes. Personen och sjukvården sätter tillsammans upp 

behandlingsmål som baseras på livskvalitetsbedömning och komplikationsrisker. Hänsyn 

tas till personens förmåga att klara en viss behandlingstyp. Det krävs att denne är insatt i sin 

sjukdom för att behandlingen ska få ett bra resultat (SOSFS 2014:6-19). 

 

Diabetes typ 2 och egenvård 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kan ge livshotande, akuta och kroniska komplikationer 

(Strom & Egede, 2012; Chourdakis Kontogiannis, Malachas, Pliakas & Kritis, 2014). Diabetes 

typ 2 uppkommer på grund av att kroppen inte kan hantera insulin på ett effektivt sätt. Av 

alla som har drabbats av sjukdomen diabetes i världen har 90 % av dessa personer diabetes 

typ 2 (World Health Organization [WHO], 2015). Allt fler människor insjuknar i sjukdomen 

till följd av fetma, övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamma levnadsvanor. Förebyggande 

åtgärder kan minska risken för att diabetes typ 2 utvecklas och sjukvården bör stödja 

patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor (Strom & Egede, 2012; SOSFS 2014:6-19). 

 

Det krävs permanenta livsstilsförändringar för att få en bra kontroll över sin diabetes typ 2. 

Att äta en nyttig och balanserad kost, vara fysiskt aktiv, ta sin medicin och/eller insulin enligt 

ordination och regelbundet mäta sitt blodsocker är några strategier i ett optimalt 

egenvårdsbeteende. Felaktiga egenvårdsbeteenden kan leda till en försämrad hälsa och 

allvarliga komplikationer (Chourdakis et al., 2014; Strom & Egede, 2012). 
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Problemformulering 

Egenvård är en av många komponenter i omvårdnaden av personer med kroniska 

sjukdomar. För en person med diabetes typ 2 är egenvård en stor del av dennes vardag. I 

Patientsäkerhetslagen framkommer det att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge patienter en 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård relaterat till vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS, 2010:659 kap. 6, 1§). Enligt Patientlagen ska vården i så stor utsträckning 

som möjligt utformas och genomföras i samförstånd med patienten (SFS, 2014:821 kap. 5, 1§). 

Därför krävs det kunskap och ett stort engagemang från den drabbade och personer i dennes 

omgivning samt från hälso- och sjukvården för att personen ska göra de livsstilsförändringar 

som behövs för att leva ett hälsosamt liv trots sjukdom. Personer med diabetes typ 2 kan 

erhålla ett visst socialt stöd från familj, vänner och från hälso- och sjukvården, men det är 

svårt att veta vilken betydelse detta har för deras egenvård. Denna litteraturöversikt kommer 

därför att undersöka det sociala stödets betydelse för egenvård hos personer med diabetes 

typ 2. 

Syfte  

Syftet är att belysa det sociala stödets betydelse för egenvård hos personer med diabetes typ 

2.  

Metod 

Design 

En litteraturöversikt ger resultatet över hur kunskapsläget ser ut inom ett visst område. 

Genom att göra omfattande sökningar efter vetenskapliga artiklar samt göra en bred analys 

och sammanställning av dessa kan på så sätt kunskapsläget fastställas. Denna analys kan ge 

kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet (Segesten, 2012, s.100).  

 

Litteratursökning  

Informationssökningen har gjorts i den omvårdnadsbaserade databasen Cinahl och den 

medicinska baserade databasen PubMed. Relevanta Cinahl Headings och MeSH-termer 

upptäcktes och dessa ligger till grund för huvudsökningen: Diabetes Mellitus, type 2, self-

care och social support samt family support. 
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Tabell 1: Litteratursökning 

 

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

förkastade  

Antal 

inkluderade 

Cinahl 150121 Social support 

(Cinahl Heading) 

AND  self care 

(Cinahl Heading) 

AND Diabetes 

Mellitus, type 2 

(Cinahl Heading) 

(Major Heading)  

2004- 2014 95 32* 

34** 

22*** 

7 inkluderades 

i resultatet 

Pubmed 150122 Self-care (MeSH) 

AND Diabetes 

Mellitus, type 2 

(MeSH) AND social 

support (MeSH) 

10 år 157 82* 

40** 

29*** 

6 inkluderades 

i resultatet  

Cinahl 150129 Diabetes Mellitus 

type 2 (Cinahl 

Heading) AND self 

care (Cinahl 

Heading) AND 

family support 

2004-2014 80 70* 

5** 

4 *** 

1 inkluderades 

i resultatet  

 

** Efter läsning av titel,** Efter läsning av abstrakt,*** Efter läsning av hela artikeln 

 

 

Urval  

I detta arbete har vetenskapliga artiklar använts och i dessa finns den senaste forskningen 

kring ett ämne publicerad. Dessa artiklar har utformats enligt bestämda regler och skall 

uppfylla vissa krav innan de publiceras i nätbaserade tidsskrifter eller i pappersform 

(Segesten, 2012, s.47). I detta arbete användes endast relevanta sökord för att få svar på 

studiens syfte. De studier som inte ansågs svara på syftet och hade nyckelord som inte 

avslöjade innehållet för syftet i detta arbete exkluderades. Artiklar som innefattar barn, 

ungdomar och människor i palliativt skede exkluderades från litteraturöversikten. Även 

artiklar med innehåll om diabetes typ 1 eller andra kroniska sjukdomar exkluderades också. 

Inklusionskriterierna för denna uppsats är begränsade till vuxna män eller kvinnor, att hen 
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har diabetes typ 2 samt att artikelns fulltext ska vara tillgänglig via Mittuniversitetets 

biblioteksservice. Artiklarna ska vara skrivna på engelska och vara publicerade under åren 

2004-2014. Artiklar som inkluderas i litteraturöversikten handlar om diabetes typ 2, 

egenvård, egenvårdsbeteenden samt socialt stöd.  

Analys och kvalitetsbedömning 

I arbetets resultat användes 14 artiklar, sex kvalitativa, sju kvantitativa samt en artikel med 

mixad metod. Artiklarna lästes för att se om de uppfyllde inklusionskriterierna och om de 

skulle exkluderas ur denna litteraturöversikt. Om de skulle inkluderas lästes artiklarna 

flertalet gånger för att sedan granskas. De kvantitativa artiklarna har granskats utifrån en 

modifierad bilaga av Forsberg och Wengström (2003). De kvalitativa artiklarna samt artikeln 

med mixad metod har granskats utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik som reviderats 2014 (SBU, 2014). Granskningen 

resulterade i elva artiklar av medelhög kvalitet, två artiklar av hög kvalitet och en artikel av 

låg kvalitet.  Efter att artiklarna granskats sammanställdes de i en översiktstabell (se bilaga 1) 

där uppgifter om författare, årtal, land, syfte med studien, intervention/design/instrument, 

deltagare/bortfall, analysmetod samt huvudresultat framkommer. Analysen gjordes ur ett 

induktivt perspektiv.  Fokus ligger på studiernas resultat som identifieras och sorteras efter 

likheter och skillnader och därefter har litteraturöversiktens resultat formulerats (Friberg, 

2012, ss.127-129). Kategorier skapades utifrån olika områden och på så sätt blev det mer 

struktur i uppbyggnaden av resultatet. 

Etiska överväganden 

De artiklar som använts i litteraturstudien skulle eftersträva att vara etiskt godkända eller 

föra ett etiskt resonemang. De artiklar som använts i denna litteraturöversikt är publicerade i 

tidskrifter/förlag som ser till att en etisk övervägning har gjorts innan studien publicerats. De 

resonemang som förts är framförallt att informerat samtycke har givits, som innebär att 

deltagarna fått tillräckligt med infomation om studien, godkänner att delta i studien, och har 

möjligheten att avböja deltagande (Polit & Beck, 2012, s. 157). 



 

 

10 
 

Resultat 

Majoriteten av artiklarna är från USA. De studier som ingår i denna litteraturöversikt riktar 

sig främst till medelålders vuxna samt äldre vuxna. Totalt identifierades 14 artiklar varav 

alla var publicerade mellan 2004-2014, vilket tyder på att det sociala stödets betydelse för 

egenvård är ett relativt nytt forskningsfält.  

 

Resultatet är uppbyggt enligt två kategorier med två subkategorier vardera. Den första 

kategorin behandlar relationen mellan socialt stöd och egenvårdsutförande. I 

subkategorierna kopplas socialt stöd till self-efficacy samt socialt stöd och egenvård. I den 

andra kategorin behandlas erfarenheterna av socialt stöd för egenvård. I subkategorierna 

behandlas betydelsen av det sociala stödet från hälso- och sjukvården samt det sociala stödet 

från familj och vänner. 

 

Relationen mellan socialt stöd och egenvårdsutförande 

Det finns ofta en relation mellan det socialt stöd man erhåller och hur man utför olika 

egenvårdsbeteenden. Nedan kommer att beskrivas vilka typer av relationer det kan vara.  

 

Socialt stöd och egenvård 

En kvantitativ studie visade att om personer med diabetes typ 2 är nöjd med ens erhållna 

stöd kontrollerades blodglukosmätningen mer frekvent och ett negativt stöd påverkade 

följsamheten till läkemedelsordinationen på ett negativt sätt (Tang, Brown, Funnell & 

Anderson, 2008). Mayberry och Osborn (2012) menar i sin mixade studie att icke-stödjande 

beteenden var associerat med sämre följsamhet till medicinering vilket i sin tur var kopplat 

till en sämre blodsockerkontroll. I motsats framkom det i en kvantitativ amerikansk studie 

att kopplingen mellan att utöva egenvårdsbeteenden och blodglukoskontroller var ringa 

associerade med varandra (Egede & Osborn 2010). Venkatesh och Weatherspoon (2013) 

menar i sin kvalitativa studie att personer med diabetes typ 2 var nöjda över att hantera sin 

sjukdom genom kost och träning i stället för att medicineras.  
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I en kvantitativ studie konstaterades att en förutsättning för att följa en hälsosam diet och 

utföra fysisk aktivitet var att erhålla ett positivt stödbeteende (Tang et al., 2008). Vidare 

framkommer det i en kvalitativ studie att det krävs stora förändringar i invanda rutiner för 

att framgångsrikt bibehålla motivationen kring fysisk aktivitet. Som par i en relation var det 

viktigt att tillsammans identifiera gemensamma mål för att finna motivation till att utöva 

fysisk aktivitet som en daglig rutin. För andra personer med diabetes typ 2 menade vissa att 

motivation till fysisk aktivitet var låg, trots att de visste att de borde utöva fysiska aktiviteter. 

Detta var vanligare hos män än kvinnor. Att ta sig an den fysiska aktiviteten som ett team 

var viktigt för många par, medan för andra spelade maken/makan en inaktiv roll i den 

fysiska aktiviteten. Män gav ofta ett mer passivt stöd till deras fruar med diabetes, vilket 

kunde leda till frustration. För att lösa den frustration som ibland uppkom var det av stor 

vikt att paren hade en öppen kommunikation (Beverly & Wray, 2008). 

 

Det framkom i en kvalitativ studie att kosten är en viktig faktor i livet som påverkar sociala 

relationer för personer med diabetes typ 2. Kosten kunde få personerna att känna sig 

obekväma i sociala situationer, därför skapades egna strategier för att hantera känslorna 

kring mat vid sociala sammanhang. Ett problem som uppdagades var uppfattningen om att 

rådgivningen från hälso- och sjukvården kring diet och mat ständigt ändrades, vilket 

försvårade tillämpningen av att äta nyttigt (Wellard, Rennie & King, 2008). Mer råd om diet 

och fysisk aktivitet skulle vara uppskattat hos personer med diabetes typ 2 (Oftedal, Karlsen 

& Bru, 2010).  

 

Det framkom i två kvantitativa studier att personer som var tillfredsställda med sitt sociala 

stöd upplevde en bättre livskvalitet. Vidare framkom det att en god egenvård är positivt 

signifikant kopplat till en högre livskvalitet (Huang & Hung, 2007; Tang et al., 2008). Egede 

och Osborn (2010) menar att en högre nivå av depressiva symtom var relaterat till ett lägre 

socialt stöd och en minskad utövning av egenvårdsbeteenden för personer med diabetes typ 

2. Personer som erhöll mer kunskap om diabetes, ett högre upplevt socialt stöd och mindre 

depressiva symtom utövade fler egenvårdsbeteenden. 
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Socialt stöd och self-efficacy 

En kvantitativ studie visar att self-efficacy var positivt relaterat till socialt stöd och till 

egenvårdshantering, likaså socialt stöd och egenvårdshantering. Detta innebär att personer 

som har diabetes typ 2 och upplever ett högt socialt stöd har lättare att utföra egenvård och 

egenvårdsbeteenden. Dessa personer har också en högre self-efficacy tack vare det sociala 

stödet de erhåller (Hunt, Grant & Pritchard, 2012).   

I en kvantitativ tvärsnittsstudie samlades information in om hur personer med diabetes typ 2 

upplevde deras self-efficacy, egenvård, socialt stöd samt HbA1c-nivåer. Det framkom en 

positiv signifikant koppling mellan self-efficacy, socialt stöd och egenvård. Self-efficacy och 

socialt stöd var associerat med att utöva egenvårdsbeteenden. Dessa beteenden hade en 

indirekt positiv effekt på HbA1c-nivåerna. Detta innebär att self-efficacy och socialt stöd har 

en inverkan på egenvårdsutövandet (Gao, Wang, Zheng, Haardörfer, Kegler, Zhu & Fu, 

2013).   

Wen, Shepard och Parchman (2004) menade i sin kvantitativa studie att upplevelsen av ett 

stort stöd från familj och hög self-efficacy hade en positiv inverkan på egenvård gällande 

kost och diet. Att bo tillsammans med sin familj hade också en positiv inverkan på utövandet 

av egenvård på kost och diet, än dem som endast bodde med sin partner. Stöd från familj 

och hög self-efficacy hade även en positiv inverkan på fysisk aktivitet som 

egenvårdsbeteende. 

 

Erfarenheter av socialt stöd för egenvård 

Denna rubrik kommer att ta upp erfarenheter av socialt stöd från hälso- och sjukvård, familj 

och vänner samt hur dessa kan motivera personer med diabetes typ 2 att utföra olika 

egenvårdsaktiviteter. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens sociala stöd för egenvård 

I två kvalitativa studier ansåg personer med diabetes typ 2 att ett empatiskt förhållningssätt 

från hälso- och sjukvårdspersonal var viktigt för att motivera personer till att utföra 

egenvård (Oftedal et al., 2010; Wellard, et al., 2008). Empati ansågs innehålla ett aktivt 
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lyssnande, förståelse och att hälso- och sjukvårdspersonalen såg helheten (Oftedal et al., 

2010). 

“If they would just listen to your problems instead of working in accordance with a ready 

made formula; ‘because this is how we treat diabetes, this is how we respond’. It’s 

understandable that they have a ‘recipe’, but I think some of them should perhaps be 

better at just listening to what a person tells them about his or her everyday life.”  

(Oftedal et. al, 2010, s.1504) 

 

Vidare vill personer med diabetes typ 2 erhålla praktiska råd och information från hälso- och 

sjukvårdspersonal då det anses kunna öka motivationen för diabeteshanteringen. Vissa 

personer saknade praktisk information och kände sig därför ignorerade och förbisedda då 

dem ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen inte lyssnade eller frågade om deras åsikter 

gällande att leva med diabetes typ 2. En bra relation till hälso- och sjukvårdspersonalen 

definierades som att yrkeskompetens och personernas kunskap kompletterade varandra, då 

personalen hade kunskap och kompetens om diabetes och dess behandling medan 

patienterna var experter på det vardagliga livet med diabetes. Det ansågs vara viktigt att 

erhålla stöd från sjukvården kontinuerligt utöver de sedvanliga kontrollerna. Flera personer 

kunde tänka sig att delta i gruppundervisning där de kunde få möjlighet att dela med sig av 

deras upplevelser, frustration och rädslor för att finna motivation till att utföra egenvård. Det 

framkommer att det var av stor vikt att få individanpassad information för många, medan 

andra ville ha en mer generell information (Oftedal et al., 2010). Venkatesh och 

Weatherspoon (2013) menar att hälso- och sjukvårdspersonal bör ha en öppen 

kommunikation till personer med diabetes typ 2 om problem och utmaningar gällande 

diabetes samt ge information om diabetesutbildningar och förväntningar kring kost och 

fysisk aktivitet. Vidare förväntar sig personerna att personalen ska tillhandahålla stöd och 

utbildning om diabetes och egenvård. Å andra sidan menar Wellard et al. (2008) att personer 

med diabetes tog egna initiativ i att leta information som passade deras behov kring diabetes 

via media. 

 

Personerna i en studie med social-ekologisk ansats upplevde högt stöd från hälso- och 

sjukvården medan man upplevde ett lågt stöd från familjen. Vidare visar studien att 

personer med ett högt upplevt socialt stöd har lättare att utföra fysisk aktivitet. Personerna i 
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studien upplevde ett högt individanpassat stöd och det visade sig att egenvården 

förbättrades hos dessa personer (Gleeson-Kreig, 2008). 

 

Familj, vänner och socialt stöd 

Stöd från familj och vänner gällande diet och fysisk aktivitet var viktigt och hjälpsamt för att 

hantera sin diabetes (Oftedal, 2014; Wellard et al., 2008). Många ansåg att familj och vänner 

inte erbjöd praktiskt stöd, särskilt gällande kost, vilket gjorde att det fanns en ständig kamp 

med att integrera nyttig kost i deras dagliga diabeteshantering. Personer med diabetes typ 2 

upplevde att stöd gällande diet och fysisk aktivitet både kunde vara både konstruktivt och 

okonstruktivt. Konstruktivt stöd kunde vara att maken eller makan hade ett 

matlagningsintresse och därmed provade nya diabetesanpassade maträtter medan 

okonstruktivt stöd innefattade negativa attityder från familj och vänner gällande 

personernas diabetes (Oftedal, 2014). 

 

Venkatesh och Weatherspoon (2013) och Tang et al. (2008) menar att många personer med 

diabetes typ 2 söker sig till hälso- och sjukvården och sina familjer för socialt stöd. Vidare 

rapporterade Vankatesh och Weatherspoon (2013) att andra personer ansåg att dem redan 

kunde hantera sin sjukdom och därmed ej var i behov av socialt stöd. Majoriteten 

diskuterade inte sin sjukdom med vänner och grannar. Några personer menade att en 

kombination av familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal var meningsfullt för 

egenvården vid diagnostisering. 

 

Det framkom i en kvantitativ studie att män och personer som ingick i ett äktenskap 

upplevde att de fick mer socialt stöd, kände sig mer nöjda med stödet och erhöll mer positivt 

socialt stöd än kvinnor. Utbildningsnivå och socialt stöd visade sig också ha en positiv 

signifikant relation till varandra. Specifikt för deltagare med högre utbildningsnivå var att de 

var mindre nöjd med deras stöd än deltagare med en lägre utbildningsnivå (Tang et al., 

2008). 

 

Stöd eller brist på stöd från familj och vänner påverkade egenvårdshanteringen på olika vis 

(Wellard et al., 2008). Vidare kunde överdrivna reaktioner från familjen göra att personerna 
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inte talade om sin diabetes. En person menade att hen har valt att avslöja så lite som möjligt 

om dennes hälsa, särskilt till dennes mamma och syster då de överreagerade om hen 

nämnde sin diabetes. Vidare framkommer det att andra blev behandlade annorlunda på 

grund av sin diabetes. De upplevde att deras vänner och familj i tysthet ansåg att diagnosen 

uppkommit till följd av personernas livsstilar. Informellt stöd gällande diabetes ansågs ofta 

vara påträngande, då personerna med diabetes typ 2 upplevde att den information som gavs 

från familj och vänner var en upprepning av information som givits tidigare (Oftedal, 2014). 

 

Mayberry och Osborn (2012) rapporterade i sin mixade studie att personer med diabetes typ 

2 uppfattar att familjemedlemmar med mer kunskap om diabetes utför mer stödjande 

beteenden till personer med diabetes typ 2. Vidare framkommer det att personer med 

diabetes upplevde att familjemedlemmars medvetenhet kring personernas specifika behov 

gjorde det lättare att utföra egenvårdsbeteenden. Å andra sidan fanns det som upplevde att 

deras familjemedlemmar inte var motiverade att göra livsstilsförändringar och stödja 

personernas egenvårdsbeteenden. Detta ledde till frustration över att information om 

diabetes kan vara otillräckligt för att motivera familjemedlemmar att utöva stödjande 

beteenden. Vidare framkom det att en del familjemedlemmar försökte hjälpa men att det 

misslyckades. Detta tolkades som att en familjemedlem vill hjälpa den sjuke men gör det på 

ett sätt som slutar i konflikt och därmed hindrar egenvården.  

I en intervention från Taiwan där man ville lyfta fram familjedeltagandet och familjestödets 

betydelse i jämförelse med vanlig vård för personer med dåligt kontrollerad diabetes typ 2. 

Interventionsgruppen upplevde mer positivt familjestöd och mindre negativt familjestöd 

jämfört med kontrollgruppen. Ett annat mål med studien var huruvida 

interventionsgruppen kunde förbättra egenvårdsbeteenden bland dessa personer, dock 

fanns ingen positiv signifikant skillnad gällande detta mellan de olika grupperna (Kang, 

Chang, Chen, Liu, Liu, Chang & Chang, 2010).  

För personer med diabetes typ 2 kan det vara viktigt att det finns ett samlat stöd mellan 

personen och sin partner. Genom att dagligen stödja varandra i sin diabeteshantering kan 

man uppmuntra till att förstärka egenvårdsbeteenden: 
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“Here I am a diabetic and the same thing a year or so later she was diagnosed. I think at 

the time me you need support and she gave it to me. Then later on when she needed it, I 

tried to give all the support I could…” (Beverly & Wray, 2008, s.216) 

En person konstaterade att han inte behövde stöd från familj och vänner för att hantera sin 

diabetes (Oftedal, 2014).  

“We need supporters in life, but not specifically for diabetes.” (Oftedal, 2014, s.46)  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes i den omvårdnadsbaserade databasen Cinahl samt i den 

medicinskt baserade databasen PubMed. För att uppnå ett bra resultat i sökningen är det 

nödvändigt att prova olika sökord, söktekniker och sökfunktioner, vilket är en del av 

sökprocessen (Östlundh, 2012, s.58). De sökord som valdes ut svarar på litteraturöversiktens 

syfte och resulterade i användbara träffar. I en av sökningarna byttes termen social support 

ut mot family support, vilket resulterade i ännu en artikel till resultatet, även denna svarar 

på syftet. Många av de artiklar som hittades i litteratursökningen var återkommande under 

sökträffarna i de olika databaserna. Eftersom denna litteraturöversikt både innehåller 

kvalitativ och kvantitativ forskning anser författarna att resultatet ger en god inblick i det 

valda forskningsområdet. Trots att inklusionskriterierna varit vuxna från 18 år med diabetes 

typ 2 handlar de flesta av studierna om personer i 40-70 årsåldern. En naturlig förklaring till 

detta skulle kunna vara att de personer som ingått i studierna har fått sjukdomen senare i 

livet. 

 

Författarna har valt att inkludera artiklar från hela världen för att erhålla en bred bild av 

vilken betydelse socialt stöd har för egenvården bland personer med diabetes typ 2 ur ett 

internationellt perspektiv. Majoriteten av de artiklar som inkluderats är publicerade under 

de senaste fem åren, trots att begränsningen var mellan åren 2004-2014. Detta visar att denna 

litteraturöversikt har grund i den senaste forskningen inom ämnet. Alla artiklar är skrivna 

på engelska vilket kan ha medfört vissa språkliga feltolkningar, men för att säkerställa att 
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översättningen är så korrekt som möjligt har författarna vid behov ibland använt sig av 

lexikon. 

 

Styrkor med denna litteraturöversikt är att de artiklar som används i resultatet svarar på 

litteraturöversiktens syfte. Citat används i litteraturöversiktens resultat för att på så vis öka 

förståelsen hos läsaren samt öka trovärdigheten. Författarna har medvetet varit kritiska i 

granskningen av de vetenskapliga artiklarna för att få så hög kvalitet som möjligt genom 

hela litteraturöversikten. Vidare tar majoriteten av studierna upp etiska överväganden, dock 

återfanns det inte skriftligt i alla artiklar, men författarna ansåg att etiska resonemang ändå 

fanns att återfinna. Alla artiklar är publicerade i tidskrifter som godkänner artiklarna innan 

de publiceras, vilket också inkluderar godkännande av etiska överväganden. 

 

Vi anser att det varit svårt att bestämma hur resultatet skulle vara uppbyggt då de olika 

kategorierna påverkas av varandra. Vidare har det funnits svårigheter kring utformandet av 

kategoribenämningar. Detta har författarna diskuterat noggrant och på så sätt har 

kategorierna slutligen fastställts. 

 

Författarna är medvetna om att en av artiklarna (Tang et al., 2008) inte svarar på 

litteraturöversiktens syfte lika klart som övriga artiklar i resultatet, dock anser författarna att 

artikeln tar upp att det sociala stödet har betydelse för personers livskvalitet som i sin tur 

påverkar egenvården bland personer med diabetes typ 2. Egede och Osborn (2010) är en 

annan artikel som författarna valt att inkludera i resultatet, då den visar att depressiva 

symtom har en koppling till brist på socialt stöd och brist på utförande av 

egenvårdsbeteenden. Dessa artiklar anses ändå vara relevanta då de tar upp det sociala 

stödets betydelse för egenvård. En av artiklarna som inkluderades ansågs vara av låg kvalitet 

då den endast har fyra deltagare (Wellard et al., 2008). Denna inkluderades ändå i 

litteraturöversikten då den behandlar olika svårigheter som kan uppkomma i 

egenvårdshanteringen av diabetes typ 2 och att val av kost hos personerna påverkade sociala 

relationer. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka det sociala stödets betydelse för 

egenvården hos personer med diabetes typ 2. De viktigaste resultaten som framkommit i 

denna litteraturöversikt är att personer med diabetes typ 2 i många fall behöver ett socialt 

stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna utöva goda 

egenvårdsbeteenden (kost, fysisk aktivitet, blodglukosmätning). Vidare ansågs det vara 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal motiverar till att utöva egenvård, tillämpar ett 

empatiskt förhållningssätt samt ger individanpassad information och praktiska råd gällande 

diet och träning. Det framkom också att en hög self-efficacy och ett tillfredsställande socialt 

stöd gör det enklare att utöva och att hantera egenvårdsbeteenden. Det har även 

framkommit att bristen av socialt stöd påverkar egenvårdsutövandet och 

egenvårdshanteringen av diabetes typ 2 negativt.  

 

Det framkommer i resultatet att socialt stöd har betydelse för hur personer med diabetes typ 

2 utövar egenvård. Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2008) skriver i sin studie att 

personer med diabetes typ 2 vill bli sedda som unika personer och anser att det är viktigt att 

hälso- och sjukvårdpersonal tar sig tid att lyssna på personerna. Vidare vill dessa personer 

ha en uppdaterad information om sjukdomen och om egenvårdshanteringen misslyckas är 

det viktigt att stödet från hälso- och sjukvården fungerar då en förtroendefylld relation är 

önskvärd. Miller och Davis (2005) kom fram till att hälso- och sjukvårdspersonal anses vara 

ett bra stöd för att de ger kunskap och utbildning om diabetes typ 2 till personer med 

sjukdomen. Audulv (2011, s.36) skriver i sin avhandling att personer med kroniska 

sjukdomar vill ha en öppen kommunikation med hälso- och sjukvården, vilket kan tänkas 

vara ett bra sätt att arbeta efter inom hälso- och sjukvården. Detta kan relateras till Karlsen, 

Oftedal och Bru (2011) som skriver att majoriteten av personer med diabetes typ 2 ansåg att 

de fick ett högt socialt stöd från hälso- och sjukvården därför att de erhöll ett konstruktivt 

stöd. Ett konstruktivt stöd kan i detta arbete tolkas som att stödet leder till motivation. Detta 

i kombination med en öppen kommunikation kan ge en bra grund för att kunna utföra en 

god egenvårdshantering.   

 



 

 

19 
 

Hinson-Langford et al. (1997) menar att den sociala utbytesteorin utgår ifrån att en bra 

relation mellan två personer innebär ett ömsesidigt givande och tagande. I resultatet 

framkommer detta tydligt det i vissa fall ansågs vara viktigt att erhålla ett samlat stöd mellan 

personen med diabetes typ 2 och dennes partner, eftersom det då kunde förbättra 

egenvårdsutövandet. Det framkommer också att allt socialt stöd inte behöver vara positivt 

för personer med diabetes typ 2, vilket Uehara (1990) styrker som menar att socialt utbyte 

innehåller fördelar och nackdelar för de personer som ingår i relationen. Nackdelar med det 

stöd som erhålls är att det kan uppfattas som påträngande och icke-stödjande. Exempel på 

detta var tjat och ohjälpsamma råd (Gallant, 2003).   

 

Ahola och Groop (2013) tar upp att stöd från familjen inte bara är positivt associerat med 

egenvårdsbeteenden som fysisk aktivitet och mat. Vidare beskriver Ahola och Groop (2013) 

samt Gallant (2003) att trots att stöd från familj ofta anses vara en viktig faktor i de 

livsstilsförändringar som krävs för ett sundare liv, finns det många familjer som ej anpassar 

sig efter sin familjemedlem med diabetes gällande detta. Resultatet i denna litteraturöversikt 

visar att hög self-efficacy och utövandet av egenvårdsbeteenden ökar med socialt stöd från 

vänner, familj och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan tolkas som att ett positivt socialt 

stöd ger motivation till diet, fysisk aktivitet och bättre läkemedelsföljsamhet (Ahola & 

Groop, 2013).  

 

Socialt stöd anses vara en huvudkomponent för olika egenvårdsbeteenden och saknad av det 

sociala stödet kan leda till depressiva symtom (Strom & Egede, 2012). Å andra sidan menar 

Audulv (2011, s.35) att vissa personer med kroniska sjukdomar ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskap om sin sjukdom och dessa personer kände sig säkra på sitt egenvårdsutövande, 

vilket också framgick i litteraturöversiktens resultat. 

 

Socialt stöd kan ge bättre följsamhet till ordinerade läkemedel eftersom depressiva symtom 

kan minska om man har ett bättre socialt stöd (Osborn & Egede, 2012). Familjemedlemmar 

ansågs i de flesta fall i denna litteraturöversikt vara det primära stödet (Coffman, 2008; 

Hjelm & Berterö, 2009; Gallant, 2003; Miller & Davis, 2005). Strom och Egede (2012) skriver 

att ett högt upplevt socialt stöd kan vara ett tecken på en väl fungerande familjerelation. 
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Därmed kan stöd från familj och vänner göra det lättare för personer med diabetes typ 2 att 

utöva fysisk aktivitet och äta nyttigare. Yamakawa och Makimoto (2008) förklarar att många 

utövar egenvård för att förbättra deras hälsa, men också för att det kan hjälpa till att undvika 

att drabbas av andra sjukdomar. Familjerelationer kunde förbättras när och om 

familjemedlemmar visade intresse för personernas diabetes och aktivt deltog i 

egenvårdshanteringen av sjukdomen. 

Slutsats 

Eftersom diabetes är en vanligt förekommande sjukdom inom vården kommer 

sjuksköterskan med all säkerhet möta personer med denna sjukdom, inom både öppen och 

sluten vård. Denna litteraturöversikt har för oss som blivande sjuksköterskor bidragit till en 

större förståelse för att personer med diabetes typ 2 i många fall behöver olika former av stöd 

för att uppnå en god egenvård.   

Socialt stöd har en positiv betydelse för egenvården hos de allra flesta personer med diabetes 

typ 2. Hälso- och sjukvårdspersonal bör bemöta personer med diabetes typ 2 på ett 

individanpassat sätt och ständigt försöka motivera personer till att utföra en god egenvård. 

Ett bra erhållet socialt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, familj och vänner för 

egenvårdsutövning i kombination med en hög self-efficacy kan utgöra de bästa möjliga 

förutsättningarna för ett balanserat liv trots kronisk sjukdom och det dagliga 

egenvårdsutövandet. 

Litteraturöversikten bidrar med en samlad bild av hur läget ser ut idag inom detta 

forskningsområde, dock skulle ytterligare studier om socialt stöd vara önskvärt för att 

erhålla en bredare bild om området i stort. Eftersom diabetes typ 2 ökar i världen idag till 

följd av inaktivt leverne och stillasittande arbeten, anser vi att framtida forskning bör 

fokusera på medelålders personer med diabetes typ 2 och vilken betydelse socialt stöd har 

för deras egenvård då dessa personer är mitt i livet och många lever en aktiv livsstil med 

arbete, socialt liv, familj och fritidsaktiviteter.  
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Bilaga 
Bilaga 1 Artikelöversikt 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Design/Intervention/ 

Instrument 

Deltagare/B

ortfall 

Analysmetod Huvudresultat Studiens kvalitet 

Beverly & 

Wray,  2008, 

USA 

Synliggöra den 

potentiella nyckelrollen 

av kollektiv effektivitet i 

motionsföljsamhet för 

att skapa och pröva 

interventioner som 

erbjuder mer effektivt 

stöd för medelålders 

och äldre vuxna med 

diabetes 

Kvalitativ - grounded 

theory 

 

Fokusgrupper 

60 deltagare 

(30 par) 

Kodning, teman, 

kategorier till 

saturation uppnås. 

 

Kärnteman var 

kollektivt stöd, kollektiv 

motivation och 

kollektivt ansvar. 

Dessa tre teman 

representerar en 

överlappande tro som 

par delar gällande sig 

själva och deras 

förmåga att följa ett 

träningsprogram. 

Medelhög 

Egede & 

Osborn, 2010, 

USA 

Fastställa om depression 

är relaterat till 

egenvårdsbeteenden via 

social motivation och 

indirekt relaterat till 

blodsockerkontroll via 

egenvårdsbeteenden 

Deskriptiv studie 

 

Kvantitativ  

 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-

9), Diabetes Knowledge 

Questionnaire (DKQ), 

18-item Diabetes 

Fatalism Scale (DFS-

18), Medical Outcome 

Study Social Support 

Survey (MOSSSS), 

 Summary of Diabetes 

Self-care Activities 

126 

deltagare 

Deskriptiv statistik 

 

 

Högre nivåer av 

depressiva symtom var 

signifikant relaterat till 

att ha lågt socialt stöd 

och mindre utförda 

egenvårdsbeteenden. 

Medelhög 
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(SDSCA), Hba1c 

Gao et al, 

2013, Kina 

Undersöka relationen 

mellan self-efficacy, 

socialt stöd och patient-

provider-

communication (PPC) 

och effekten av 

egenvårdsbeteenden 

och blodsockerkontroll 

bland kinesiska 

patienter med diabetes 

typ 2.  

Tvärsnittsstudie  

 

Kvantitativ 

 

Diabetes Management 

Self-efficacy Scale 

(DMSES), Summary of 

Diabetes Self-care 

Activities (SDSCA) 

222 Deskriptiv statistik 

 

 

Diabetesegenvården 

hade en direkt effekt på 

blodsockermätning. 

Ingen direkt effekt var 

observerad för self-

efficacy, socialt stöd 

eller Patient-provider-

communikation (PPC) 

på blodsockerkontroll. 

Signifikant positiv 

koppling från self-

efficacy, socialt stöd och 

PPC för egenvård. Alla 

ovanstående hade en 

indirekt effekt på 

HbA1c. PPC var 

positivt associerat med 

socialt stöd. 

Medelhög 

Gleeson-

Kreig, 2008, 

USA 

Socialekologi användes 

för att beskriva källor av 

stödet för den sociala 

miljön för fysisk 

aktivitet upplevd av 

personer med diabetes 

typ 2 och undersöka 

förhållandet mellan stöd 

och fysisk aktivitet. 

Tvärsnittsstudie med 

en deskriptiv 

korrelationsdesign. 

 

Kvantitativ 

 

Habitual Physical 

Activity Index (HPAI), 

Chronic Illness 

Resources Survey 

(CIRS) 

58 Deskriptiv statistik Stöd från media hade 

högst poäng följt av 

hälso- och 

sjukvårdsteam, 

personligt stöd, 

arbetsplatsen, familj och 

vänner och lägst poäng 

för samhället. Fysisk 

aktivitet var relaterat till 

personligt stöd, media 

och samhällsstöd. 

Medelhög 

Huang & 

Hung, 2007), 

Taiwan 

Utforska livskvalitet och 

det förutsägbara om 

diabetes typ 2- patienter 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ 

131 

deltagare 

Deskriptiv statistik 

 

 

Det förutsägbara av 

patienternas livskvalitet 

var 

Medelhög 
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över 40 år för att 

informera vårdgivare 

om patientens 

nuvarande status och 

för att vidare förbättra 

deras livskvalitet. 

 

26- item Self-care 

Behavior Scale, 13- item 

Social Support Scale, 

World Health 

Organization Quality  

of Life-BREF 

egenvårdsbeteenden, 

ekonomiskt status, 

frekvens av 

hospitalisering med en 

total variation av 21 %. 

Hunt et al., 

2012, USA 

Relationen mellan self-

efficacy, socialt stöd, 

socialt problemlösande 

vid egenvård i 50 

personer som bor på 

Alabamas landsbygd. 

Pilotstudie 

Korrelationsstudie 

 

Kvantitativ 

 

Diabetes Management 

Self-efficacy Scale, 

Medical Outcomes 

Study Social Support 

Survey (MOSSSS), 

Social Problem-Solving 

Inventory-Revised 

Long, Summary of 

Diabetes Self-care 

Activities-Revised 

50 deltagare Deskriptiv statistik 

 

 

Self-efficacy och 

diabetesegenvård var 

signifikant positivt 

relaterade, Self-efficacy 

hade också en 

signifikant positiv 

korrelation med både 

socialt stöd och socialt 

problemlösande. Socialt 

stöd var positivt 

relaterat till 

diabetesegenvård. 

Medelhög 

Kang et al., 

2010, Taiwan 

   

Jämföra familjestöd och 

familjedeltagande vård 

(FPIC) med vanlig vård 

(CC) hos patienter med 

dåligt kontrollerad 

diabetes typ 2 genom 

olika mätmetoder: 

HbA1c, BMI, 

plasmalipidnivå, 

familjestödsbeteenden, 

kunskap och attityder 

Randomiserad 

kontrollstudie 

 

Kvantitativ 

Interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

 

Interventionsgruppen 

fick tre sessioner 

individuell utbildning, 

2 dagars 

67 deltagare, 

bortfall 11 

stycken=56 

deltagare i 

studien. 

Deskriptiv statistik 

 

 

Ingen signifikant 

skillnad i reducering av 

HbA1c-nivåer, 

lipidnivåer och 

förbättring av 

egenvårdsbeteenden 

mellan 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp sex 

månader efter 

interventionens slut. 

Medelhög 
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till diabetes och 

egenvårdsbeteenden. 

grupputbildning, 25-30 

minuters 

telefondiskussion en 

gång i månaden. Alla 

patienter och 

familjemedlemmar fick 

också flygblad om diet, 

medicinering, fysisk 

aktivitet, träning, ögon- 

och fot-egenvård vid 

första 

interventionstillfället. 

Kontrollgruppen fick 

sin sedvanliga vård 

genom att bland annat 

kontrollera blodglukos. 

Det fanns signifikanta 

skillnader i poängen av 

familjestödsbeteenden 

och patientens 

kunskaper om och 

attityder till diabetes 

mellan grupperna. 

Mayberry, 

Osborn, 2012, 

USA 

Undersöka förhållandet 

mellan 

familjemedlemmars 

stöd och deltagarnas 

läkemedelsföljsamhet 

samt öka kunskapen 

kring vad som borde 

vara inkluderat i en 

familjebaserad 

invervention för vuxna 

med diabetes. 

Mixad design. 

 

Kvalitativ/kvantitativ 

 

Fokusgrupper 

Självskattningsskalor 

för egenvård, 

familjestöd, 

läkemedelsföljsamhet, 

blodglukoskontroll. 

61 deltagare 

sammanlagt, 

varav 45 i 

fokusgruppe

rna 

Deskriptiv statistik 

 

 

 

Familjemedlemmar 

med mer kunskap om 

diabetes vara associerat 

med familjemedlemmar 

som utförde mer 

diabetesspecifika 

stödbeteeenden, men 

var inte associerat med 

att utföra färre icke-

stödjande beteenden. 

Familjemedlemmar som 

utförde icke-stödjande 

beteenden var kopplat 

till en sämre 

läkemedelsföljsamhet 

och att vara mindre 

följsam var associerat 

Medelhög 
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med sämre kontrollerad 

blodglukos. 

Fokusgrupperna 

diskuterade deltagarna 

stöd från 

familjemedlemmar och 

gav exempel på 

familjemedlemmar som 

var icke-stödjande och 

saboterande beteenden. 

Oftedal et al., 

2010, Norge 

En rapport av en studie 

om hur vuxna med 

diabetes typ 2 upplever 

olika former av stöd 

från hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

hur varierande olika 

former av stöd kan 

påverka människors 

motivation för att 

bedriva egenvård. 

Deskriptiv/explorativ 

Kvalitativ 

Fokusgrupper 

19 deltagare Kvalitativ 

innehållsanalys 

5 teman identifierades 

kring olika former av 

stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal: 1, 

empatiskt 

förhållningssätt 2, 

praktiska råd och 

information 3, 

delaktighet i 

beslutsfattande 4, 

korrekt och 

individanpassad 

information och 5, 

pågående gruppbaserat 

stöd. 

Hög 

Oftedal, 2014, 

Norge 

Beskriva hur vuxna med 

diabetes typ 2 upplever 

stöd från familj och 

vänner och hur sådant 

stöd kan ge inflytande 

på deras egenvård. 

Deskriptiv 

 

Kvalitativ 

 

Fokusgrupper 

21 deltagre, 

2 valde att 

hoppa av 

=19 

deltagare 

Fokusgruppsintervjuer Tre teman: delad 

praktiskt stöd, icke-

konstruktiv 

emotionellt stöd och 

påträngande informellt 

stöd. Sex underteman: 

kontruktiv praktiskt 

stöd, icke-konstruktiv 

Hög 
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praktiskt stöd, 

överansträngt gensvar, 

negativa attityder, 

överväldigande 

information och 

irrelevant information 

Venkatesh & 

Weatherspoon

, 2013, USA 

Att kvalitativt 

undersöka socialt och 

hälso- och 

sjukvårdspersonals stöd 

i diabetes egenvården 

hos vuxna Asiatindianer 

i USA 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

30 deltagare Konstant jämförande 

metod 

Stöd från sociala 

nätverk och hälso- och 

sjukvårdspersonal var 

mer uppenbara i 

gruppen med 

accepterade HbA1c 

nivåer än i den med 

oaccepterade HbA1c 

nivåer. De med 

oacceterade nivåer 

tenderade att lita mer 

på hälso- och 

sjukvårdspersonals råd 

och kommunikation. 

Medelhög 

Wellard et al., 

2008, 

Australien 

Undersöka problem 

som personer med 

diabetes typ 2 upplever 

i sin 

egenvårdsutövning. 

Tolkande design 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

4 deltagare Semistrukturerade 

djupintervjuer 

Svårigheter som 

deltagarna upplevde i 

att få tillgång till vård 

på regional nivå, 

inkluderande långa 

väntetider, svårigheter 

att bestämma möten 

och deras uppfattning 

att sjukvårdspersonal 

misslyckas att 

uppmärksamma 

patienternas 

egenvårdskunskap och 

Låg 
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utföranden. Deltagarna 

rapporterade att deras 

matval påverkade 

familjerelationerna och 

upplevelsen av social 

stigmatisering. Dessa 

problem påverkade 

deras egenvårdsbeslut 

negativt. 

Wen et al, 

2004, USA 

Fastställa nivån av 

upplevt familjestöd 

specifikt till diabetes 

samt utvärdera nivån av 

diet och 

träningsegenvårdsbetee

nde och analysera 

förhållandet mellan 

familjestöd, self-efficacy 

och upplevda hinder till 

egenvård relaterat till 

diet och träning 

(egenvård) i äldre 

Mexikanamerikaner 

med diabetes typ 2. 

Explorativ, 

tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ 

 

Self-Efficacy Scale, 

Barriers to Self-care, 

Diabetes Family 

Support Behavior 

Checklist-II, Revised 

Summary of Diabetes 

Self-Care Activities, 

Patient Health 

Questionnaire. 

138 

deltagare 

Deskriptiv statistik 

 

 

Högre nivåer av 

upplevt familjestöd och 

högre self-efficacy var 

associerat med högre 

rapporterade nivåer av 

diet och träning. När 

barriärerna till träning 

ökade, minskade 

nivåerna av 

egenvårdsbeteendet 

träning. Att bo med 

familjemedlemmar var 

associerat till högre 

nivåer av diet-

egenvård, likaså högre 

ålder. 

Medelhög 

Tang et al., 

2008, USA 

Att undersöka 

diabetesrelaterad socialt 

stöd bland 

afroamerikaner med 

diabetes typ 2, 

undersöka förhållandet 

mellan socialt stöd och 

diabetesrelaterad 

Tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ 

 

Diabetes Distress Scale 

(DDS), Summary of 

Diabetes Self-Care 

Activities Measure-

89 deltagare Deskriptiv statistik Nöjdhet med stöd var 

en förutsättning för 

förbättrad 

diabetesspecifik 

livskvalitet och 

blodglukosmätning. 

Positivt stödbeteende 

var en förutsättning för 

Medelhög 
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livskvalitet och 

egenvårdsbeteenden 

samt identifiera 

signifikanta 

diabetesspecifik 

livskvalitet och 

egenvårdsbeteenden 

genom att använda fyra 

särskilda social stöds-

relaterade variabler 

(mängden av mottaget 

stöd, nöjdhet med stöd, 

positivt stödbeteende 

och negativt 

stödbeteende). 

Revised, Diabetes 

Family Behavior 

Checklist-II. 

att följa en nyttig 

matplan och utföra 

fysisk aktivitet minst 30 

minuter per dag. 

Negativt stödbeteende 

var associerat för att 

inte ta sin medicin 

enligt ordination. 

 

 


