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Sammanfattning 
 

 
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar kraftigt i världen. Diabetes 
är en egenvårdssjukdom, vilket ställer stora krav på att personen tar ansvar för sin 
livsstil som kost, fysisk aktivitet och behandlingar för att undvika och fördröja framtida 
komplikationer. Målet med patientutbildning är att stödja och ge personerna verktyg 
att bedriva egenvård. Syfte: Var att beskriva erfarenheter av patientutbildning för 
personer med diabetes typ 2. Metod: En litteraturöversikt som bygger på fjorton 
kvalitativa artiklar. Fribergs femstegsmodell användes i analysprocessen. Resultat: 
Studien visade att patientutbildning upplevdes positivt av deltagarna. Personerna blev 
motiverade att förändra sin livsstil och tog mer ansvar på grund av rädsla för 
komplikationer. De såg också hur egenvård påverkade symtomen. Deltagarna i 
grupputbildningar upplevde emotionellt stöd och fann det lärorikt att kunna utbyta 
erfarenheter med personer i liknande situationer. Slutsats: Behovet av 
individanpassad utbildning för personer med diabetes typ 2 är stort. 
Litteraturöversikten har visat på faktorer som påverkar inlärning och motivation hos 
deltagarna, vilket tillför ny kunskap som kan omsättas i praktiken för sjuksköterskor i 
omvårdnadsarbetet. 
 
Nyckelord: Coping, egenvård, kronisk sjukdom, kvalitativ litteraturöversikt, 
livsstilsförändring. 
 
 
 

 
 
  



   
 

 

Experience of patient education for people with type 2 diabetes. 
- A literature review. 
 
Summary 
 
 
Background: Diabetes type 2 is a chronic disease that is increasing heavily in the 
world. Diabetes is a self-care disease, which places great demands on the person taking 
responsibility for his lifestyle as diet, physical activity and treatments to avoid and 
delay future complications. The goal of patient education is to support and give the 
people tools for self-care. Aim: The aim is to describe experiences of patient education 
for persons with diabetes type 2. Method: The method was a literature review with 14 
qualitative articles. Friberg's five-step model was used in the analysis process. Result: 
The result revealed that patient education was perceived positively by the participants. 
They were motivated to change their lifestyle and took more responsibility because of 
fear of complications. They also saw how self-care had a positive impact on the 
symptoms. Participants in group education experienced emotional support and 
learning skills by exchanging experiences with people in similar situations. 
Conclusion: There is a large need for individually adjusted education for people with 
type 2 diabetes. The literature review has shown factors that influence the participants' 
learning and motivation, which adds new knowledge that can be transferred into 
practice for nurses in their work. 
 
Keywords: Chronic disease, coping, lifestyle change, self-care, qualitative literature 
review. 
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Inledning 

Diabetes är en kronisk progressiv sjukdom som ökar kraftigt. Det beräknades finnas 
422 miljoner människor med diabetes i världen år 2014, främst i medel- och 
låginkomstländer (WHO, 2017). År 2016 fanns det i Sverige 410 528 personer med 
diabetes. Cirka 90 % av dem hade diabetes typ 2, enligt det Nationella diabetesregistret 
(Nationella Diabetesregistret, 2016). Detta visar att det skett en ökning, eftersom man 
räknade med att det fanns ca 350 000 personer med diabetes i Sverige år 2012 (Ericson 
& Ericson, 2012). Men många som insjuknar i diabetes typ 2 får diagnosen först efter 
flera år, så det finns ett stort mörkertal (Nationella Diabetesregistret, 2016). Diabetes 
är en egenvårdsjukdom, där personen övertar stora delar av behandlingen, vilket 
jämförs med att vara “sin egen läkare” (Allgot, 2013). Självständighet och autonomi 
behöver förstärkas för att personen med diabetes ska kunna ta en aktiv roll för att 
bedriva sin egenvård (Funnel & Anderson, 2004). Patientundervisning är en 
förutsättning för att personen ska kunna hantera vardagen med sin sjukdom och för 
att förhindra utvecklingen av allvarliga komplikationer (Graue & Haugstvedt, 2013). 
Sjuksköterskans roll är att stödja processen där motivation, lärande och 
hanteringsförmåga främjas hos personen med diabetes (Karlsen, 2013). För att veta 
om utbildningen lever upp till sina mål är det angeläget att lyssna till vad personer med 
diabetes typ 2 berättar om hur de upplever undervisningen. 

 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 har betraktats som “äldresjukdom” då den ofta debuterade i vuxen ålder 
men ses nu uppstå i allt lägre åldrar. Diabetes typ 2 innebär att vävnaderna i kroppen 
har nedsatt känslighet för insulin (insulinresistens) vilket leder till att glukos blir kvar 
i blodet med höga blodsockervärde som följd (Ericson & Ericson, 2012). Vid högt 
blodsockervärde under en långvarig period som 10–15 år skadas förmågan att bilda 
insulin och insulinproduktionen minskar (Sagen, 2013). När kroppen utsätts under 
lång tid för hög blodglukos skadas kapillärerna vilket kan leda till njurskador, 
nervskador och påverka synen. De stora blodkärlen drabbas snabbare av 
åderförkalkning vid diabetes vilket ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och nedsatt 
cirkulation i benen. Dessa komplikationer gör att personer med diabetes har högre 
dödlighet än resten av befolkningen p.g.a. den ökade risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Diabetes är den vanligaste orsaken till 
hjärtattacker, stroke, blindhet, njursvikt och amputering av nedre extremiteter (WHO, 
2017). Även komplikationer som fotsår kan utvecklas då bortfall av känsel och smärta 
kan uppstå om patienten missköter behandlingarna och rekommendationerna (Blair, 
2016). 

Orsaken till att diabetes typ 2 uppkommer är inte helt klar, men det finns indikationer 
att ärftlighet och levnadsvanor spelar roll. De livsstilsfaktorer som ses i samband med 
uppkomst av diabetes typ 2 är övervikt, stillasittande, rökning, långvarig stress och 
matvanor. De symtom som kan ses vid diabetes typ 2 är större urinmängder, ökad 
törst, trötthet, benkramper och försämrad syn (Sagen, 2013). 
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Behandling vid Diabetes typ 2  

Målet med behandling av diabetes typ 2 är att hålla normala blodsockervärden och 
därmed minska risken för komplikationer. Glykosylerat hemoglobinvärde (HbA1c) ger 
glukoskontrollsmått över längre tid. Målet är att hålla ett HbA1c-värde som är lägre än 
52 mmol/mol (Nationella Diabetesregistret, 2016; Sagen, 2013; Ericson & Ericson, 
2012). Behandling av diabetes typ 2 inleds ofta med förändring av kost och livsstil 
innan läkemedel sätts, under förutsättning att det inte är för höga blodsockervärden 
(Sagen, 2013). Medicinsk behandling av diabetes typ 2 består av olika typer av medicin 
i tablettform samt insulininjektioner (WHO, 2017). Rökstopp rekommenderas 
eftersom rökning skadar kärlväggen vilket försämrar insulinkänsligheten och 
viktminskning vid övervikt. Rekommendationer gällande kosten är att den bör vara 
fett-balanserad med stor andel omättat och fleromättat fett, fiberrik, innehålla rätt typ 
av kolhydrater och låga nivåer av socker (Ericson & Ericson, 2012; WHO, 2017). Fysisk 
aktivitet vid diabetes typ 2 har flera gynnsamma effekter som att höja 
insulinkänsligheten, öka blodcirkulationen och bidrar till ett mindre behov av 
läkemedelsbehandling och ge bättre metabol kontroll (Sagen, 2013). 
Behandlingsinterventioner brukar föreslå förändringar i kost och fysisk aktivitet. 
Dessa livsstilsförändringar är associerade med bestående viktnedgång, förbättrad 
blodsockernivå och mindre användning av insulin och tablettbehandling (Malpass, 
Andrews & Turner, 2009). 

  

Omvårdnad vid Diabetes typ 2  

Inom omvårdnad ses människan som del av ett sammanhang och som skapande och 
aktiv. Med en humanistisk grundsyn är målet att personen ska uppnå hälsa genom att 
vara självständig och oberoende. Människan ses som en helhet vilket innebär att iaktta 
alla hennes delar. Omvårdnad utförs utifrån patientens individuella behov och 
önskemål vilket leder till att förutsättningarna för egenvård förbättras (Wikblad, 
2012). 
Diabetesvård inkluderar hantering av symtom, övervakning av komplikationer, att 
upprätthålla hälsosam livsstil, och att hantera effekten av sjukdomen på den dagliga 
funktionen, de sociala relationerna och känslorna. Därför är det viktigt att personer 
med diabetes besöker vården för uppföljningskontroller. Sådana görs årligen inom 
svenska vården. Att samverkan mellan personen och vårdgivaren fungerar väl är också 
viktigt (Wikblad, 2012; Socialstyrelsen, 2017). 

Personer med diabetes typ 2 är ansvariga för den dagliga hanteringen av sin sjukdom. 
De behöver därför ha kunskap och kompetens för att utföra nödvändig egenvård 
(Sagen, 2013). Diabetessjuksköterskans roll omfattar, enligt internationella och 
nationella riktlinjer för diabetesvård att informera om diabetes och att stödja lärande 
(IDF, International Diabetes Federation, 2015; Socialstyrelsen, 2017). 
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Patientutbildning vid diabetes 

Patientutbildning för personer med diabetes typ 2 är en effektiv intervention som ökar 
deras kunskap och minskar deras HbA1c-värde (Chrvala, Sherr & Lipman 2016). 
Dessutom ökar grupputbildning upplevelsen av välbefinnande (Cochran & Conn, 
2008). Dålig glykemisk kontroll innebär frekventa höga blodsockervärden vilket 
kännetecknas av ett högt HbA1c. Värden över 70m mmol/mol ökar kraftigt risken för 
diabeteskomplikationer. Därför används påverkan på HbA1c-värden som huvudmått 
för utvärdering av insatser som rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella 
Riktlinjer för Diabetes (Socialstyrelsen, 2017).  

För att veta om patientutbildning bidrar till att personer med diabetes 2 hanterar sin 
sjukdom på ett tillfredsställande sätt behövs dock andra mått. Där kan olika kognitiva 
mätinstrument och livskvalitetsmätningar användas. De inkluderas numera i 
Nationella diabetesregistret (Svedbo-Engström et al., 2018). Nationella 
diabetesregistret är ett verktyg och kvalitetsunderlag för att förbättra diabetesvården i 
Sverige (Nationella Diabetesregistret, 2016). 

Målet för utbildningen är inte enbart att ge kunskap och information, utan också att 
underlätta och stödja egenvård.  Enligt 2017-års National Standards for Diabetes Self-
Management Education and Support täcker patientutbildning i egenvård de följande 
kärninnehållsområden: kunskap om diabetes patofysiologi, kunskap om 
behandlingsalternativ som kost, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling, färdighet i 
övervakning och användning av patient genererad hälsoinformation som mätning av 
blodsockernivå och andra hälsomått, färdighet att förhindra, upptäcka och behandla 
akuta och kroniska komplikationer, färdighet att öka förmåga till problemlösning, och 
slutligen att främja coping som innebär hälsosam hantering av psykosociala problem 
(Beck et al., 2017). Andra områden av intresse för personer med diabetes kan vara att 
kunna orientera sig i hälsovårdskedjan samt att använda e-hälsa verktygen (Beck et al., 
2017). 

Pågående forskning utvärderar effekten av olika variabler av utbildningarna. Dessa 
variabler är till exempel grupputbildning kontra individ-baserad utbildning, 
användning av teknologi-baserad pedagogiska verktyg, problembaserad 
gruppinlärning, den totala kontakttiden mellan personen och pedagogen samt 
upprepningen över tid (Ferreira Grillo et al., 2013; Sudhir, 2017). Olika teoretiska 
modeller används, men inte alltid, som grund för undervisning. Exempel på några av 
dessa teorier är kognitiv beteendeterapi med inslag av beteendeträning, social 
inlärning strategier, patient empowerment (Sudhir, 2017). 

Innehållet i utbildningen är flexibel och anpassas efter ålder, kulturfaktorer, 
hälsokunskap, och förekomst av andra sjukdomar.  Olika professioner som har kontakt 
med personer med diabetes kan involveras i utformningen av ett utbildningsprogram, 
till exempel läkare, sjuksköterska, dietist, tandläkare, psykolog, fysioterapeut, 
fotterapeut (Wikblad, 2012). 

De svenska nationella riktlinjerna för diabetes typ 2 rekommenderar grupputbildning 
givna av pedagogiskt kompetenta personer, kultur-anpassad utbildning för personer 
från andra kulturer, och interventioner som syftar att stärka patientens empowerment 
vid bristande delaktighet (Socialstyrelsen, 2017). Husdal et al., (2017) ger en bild över 
hur patientutbildningen gick till i Sverige 2013. Individuell rådgivning baseras på 
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patienternas behov och ersätter oftare individuell rådgivning baserad på checklistor. 
Grupputbildning utgår oftast utifrån patienternas behov i stället för att utgå från ett 
förplanerat innehåll. Ungefär en av fyra personer med diabetes typ 2 genomgick 
grupputbildning år 2013, vilket betyder att undervisning av egenvård sker för de flesta 
genom individuell rådgivning (Husdal et al., 2017). I en svensk utvärdering från 2014 
framkommer att en tredjedel av sjukhusens diabetesmottagningar erbjuder 
gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2-diabetes. Dessutom erbjöd 
en femtedel av primärvårdscentren grupputbildning med stöd av personer som hade 
pedagogisk kompetens till personer med typ 2-diabetes. Bristande resurser, men även 
bristande patientmedverkan och begränsade patientunderlag resulterar i dålig 
uppslutning i grupputbildning (Socialstyrelsen, 2017). Den vanliga diabetesvården i 
Sverige innebär ett 20–30 minuters besök per år till läkaren och 45–60 minuters besök 
per år till diabetessjuksköterska där rådgivning och utbildning får utrymme 
(Adolfsson, Walker-Engström, Smide & Wikblad, 2007). 
 

Egenvård 

Enligt Orems (2001) teori definieras egenvård som de aktiviteter en person utför för 
att upprätthålla eller förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Människor betraktas 
ha motivation och förmåga till handling i syfte att förebygga sjukdom, utföra åtgärder 
för att motverka sjukdom, tillvarata och främja sin hälsa. Ibland kan kraven på 
egenvård överstiga personens förmågor och ansvaret kommer då på omvårdnaden att 
kompensera detta. Omvårdnaden ska så långt som möjligt hjälpa personen att återfå 
förmågan till egenvårdskapacitet (Orem, 2001). I teorin ingår tre delar. I teorin om 
omvårdnadssystem beskrivs de aktiviteter som personen, anhöriga eller vårdpersonal 
utför för att bevara välbefinnande och hälsa. Det är viktigt att personen får stöd att 
utföra egenvårdsaktiviteterna och att vårdpersonal inte utför dem åt personen. 
Omvårdnaden struktureras på basis av vårdpersonalens och personens relation och de 
roller som skapas. I den andra teorin om egenvård beskrivs de aktiviteter som 
personen självständigt utför för att förbättra eller bevara sin hälsa. Bland dessa ingår 
personens förmågor som är egenvårdskapacitet. I teorin om egenvårdsbrist beskrivs 
personens behov av omvårdnad, i de fall då egenvårdskapaciteten inte räcker till 
(Orem, 2001). Sjuksköterskans omvårdnad syftar till att öka egenvårdskapacitet för att 
personen ska återfå balansen mellan egenvårdskapaciteten och egenvårdskraven. 
Motivation är en del av egenvårdskapaciteten. Andra viktiga delar är kunskap, 
förmågan att fatta beslut och att genomföra handlingar, liksom självförtroende att 
kunna lyckas genomföra egenvård (Orem, 2001). 

 Genom en strukturerad handledning som håller inom en avgränsad tidsram stödjer 
sjuksköterskan personen med diabetes att kartlägga sina egenvårdsbehov och 
identifiera eventuell egenvårdsbrist.  Personen sätter upp autonoma och realistiska 
mål, tar beslut om hur målen kan uppnås och genomför sina beslut. Sjuksköterskans 
roll är att motivera och uppmuntra personen under förändringsprocessen, och att 
inbjuda till en lärorik undervisningsmiljö (Rodwell, 1996). 

Det finns sju grundläggande egenvårdsbeteenden som är mer specifika för personer 
med diabetes. Till dessa hör hälsosam kost, fysisk aktivitet, kontroll av blodsocker, 
följsamhet till medicinering, bra problemlösningsförmåga, hälsosam coping och 
reducering av riskbeteenden (Tomky et al., 2008). Sjuksköterskans roll är att förbättra 
patienternas förmåga till egenvård eftersom god praktik av egenvård har stark 
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påverkan på hälsan (Song, 2010). Patientutbildning är ett viktigt verktyg för att stödja 
egenvården (Socialstyrelsen, 2017). 

 

 

 

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av patientutbildning för personer med diabetes 
typ 2.  

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes. En litteraturöversikt startar med att 
formulera en frågeställning till vilken mer information behövs. Därefter sätts en plan 
upp för att samla in information. En litteraturöversikt innebär att inom ett område 
skapa översikt över befintlig kunskap för att få uppfattning om ämnet som studerats 
(Friberg, 2017). I en undersökning av kvalitativa artiklar så letas det efter 
beskrivningar av erfarenheter och upplevelser av det problem som studeras (Polit & 
Beck, 2012). I litteraturöversikten valdes induktiv ansats, vilket innebär att 
observationer och information samlats in och därefter analyserades data och slutsatser 
drogs (Polit & Beck, 2012). 
 

Urval och datainsamling 

Litteraturöversikten gjordes genom att först formulera syftet och därefter skapa 
sökstrategier. Sökord som svarade till syftet identifierades och användes i sökningarna. 
“Headings” i CINAHL och “Mesh” i Medline (visas med tecken *) användes för några 
av de sökord, liksom booleska termer AND och OR för att avgränsa eller utöka 
resultatet (Östlundh, 2012). Några av sökorden representeras av flera synonyma 
termer eller närliggande begrepp. De databaser som bedömdes vara mest relevanta för 
syftet valdes (Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna CINAHL och MedLine, som 
båda har forskningsstudier inriktad på omvårdnad användes. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska eller svenska och vara publicerade åren 2008 - 2017. I CINAHL 
skulle artiklarna vara peer review. MedLine saknar dock funktionen peer review. De 
använda sökorden i CINAHL var: *Qualitative studies, *Diabetes mellitus type 2, 
education, intervention, treatment, therapy, program, strategy, self-care , self care, 
self-management , self management (se bilaga 1).   
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I MedLine var sökorden: *Qualitative research, *Diabetes mellitus type 2, education, 
intervention, treatment, therapy, program, strategy, self-care, self care, self 
management, self-management (se bilaga 1). 
En sekundär-sökning gjordes genom att söka studier som citerade resultatstudiernas i 
sin referenslista och resulterade i urvalet av en extra studie (se bilaga 1).  Sortering av 
artiklarna gjordes individuellt i ena databasen, och gemensamt i andra den databasen. 
Endast vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats inkluderades, vilket innebär att 
review artiklar exkluderades. Artiklar med studier på barn under 18 år exkluderades. 
De sorterade artiklarna kvalitetsgranskades av författarna individuellt och 
diskuterades gemensamt därefter med hjälp av ett granskningsprotokoll som tagits 
fram av Hälsohögskolan, avdelningen för omvårdnad (bilaga 3). Studierna granskades 
utifrån syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt 
ställningstagande, kvalitetssäkring ställningstagande och diskussion. Studierna 
poängsattes enligt protokollet som innehöll två olika delar.  Artiklarna som behölls 
hade fyra poäng ut av fyra möjliga i första delen, och minst sex poäng av åtta möjliga i 
andra delen. Artiklarna som använts i litteraturöversikten visas i artikelmatris med 
redovisning av författare, titel, land, syfte, metod, antal deltagare, beskrivning av 
utbildningen och resultat (se bilaga 2). 

Dataanalys 

Analysen av artiklarna gjordes utifrån Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). I del 
ett lästes artiklarna igenom individuellt igenom flera gånger för att få förståelse för 
helheten. I del två var fokus på artiklarnas resultat för att extrahera studiens 
huvudfynd i form av meningsenhet och förstå hur dessa fynd lett till studiens beskrivna 
tema i resultatet.  I den tredje delen gjordes sammanställning av varje studies resultat 
för att skapa en översikt. Resultatartiklarna delades mellan författarna för att 
identifiera meningsenheter. Sedan i fjärde delen identifierades skillnader och likheter 
i studierna där likheterna sammanfördes genom att gruppera meningsenheter med 
samma betydelse för att skapa nya teman och underrubriker. Meningsenheterna 
kodades och delades i olika subtema gemensamt. I den sista och femte delen 
formulerades beskrivning utifrån de nya teman och underrubriker. Antal 
underrubriker reducerades under varje tema för att underlätta förståelsen (Friberg, 
2017). 
 

Etiska överväganden 

I studier där människor deltar och undersöks måste det säkerställas att deras 
rättigheter är skyddade. Principer för etiskt beteende inom forskning är välfärd, 
rättvisa och respekt för människans värdighet (Polit & Beck, 2012). Ohederlighet och 
fusk får inte förekomma inom forskning vilket kan vara stöld, plagiat, att man har 
förvrängt processen i studien eller inte har angivit korrekta källor (Forsberg & 
Wengström, 2013). För att vetenskapliga artiklar ska kunna inkluderas i 
litteraturöversikter ska de ha fått godkännande av en etisk kommitté (Forsberg & 
Wengström, 2013).  Litteraturöversikten ska även presentera alla artiklar som stöder 
resultatet men även de artiklar som inte stöder resultatet. Egna åsikter och intressen 
lämnades i största mån utanför resultatet av litteraturöversikten genom att reflektera 
över förförståelse (Henricson, 2012). Eftersom engelska inte var författarnas 
modersmål gick det inte att helt utesluta risken feltolkningar av de vetenskapliga 
artiklarna. 
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Resultat 

Personer med diabetes typ 2 erfarenhet av patientutbildning presenterades genom 4 
huvudteman med två till fyra subteman för varje huvudtema (se tabell 1). 
 
Tabell 1: Beskrivning av huvudteman och subteman i litteraturöversikten. 

Huvudteman Subteman 
 

Utbildning ger ny kunskap. Behov av kunskap. 
Ta till sig kunskap. 
 

Utbildningen motiverar till att förändra 
beteende. 

Inre faktorer. 
Yttre faktorer. 
Motivation saknas.  
 

Relationer och sociala interaktioner 
stödjer personer till egenvård. 

Relation med facilitator och vårdgivare. 
Lära av andra. 
Gruppdynamik. 
 

Utbildningen påverkar 
egenvårdsbeteende. 

Insikt i sin livssituation och hälsa. 
Känslomässigt stöd. 
Aktiv egenvård. 
Kontinuerligt stöd. 

 

Utbildningen ger ny kunskap 
 

De personer som gick i patientutbildning var mycket motiverade att skaffa sig kunskap 
om diabetes och egenvård. De letade efter både teoretisk och praktisk kunskap som var 
användbar i vardagslivet. Personerna hade olika förmågor och mål när det gäller att ta 
till sig kunskapen. Utbildningens utformning spelar också roll för lärande, för att 
befästa kunskapen och för att kunna passa in i livets pussel. 
 

Behov av kunskap 
Personer känner ofta stort behov av information, särskilt om kost. Det beror många 
gånger på att för att de har för lite kunskap i kombination med dålig coping eller så 
behöver de upprepning av kunskapen (Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 2013; 
Odgers-Jewell, Isenring, Thomas & Reidlinger, 2017). Baskunskapen om diabetes före 
grupputbildning var mycket spridd inom gruppen, enligt deltagarna själva (Laursen, 
Frølich & Christensen, 2017; Odgers-Jewell et al., 2017). 
Den teoretiska kunskapen om hur diabetes påverkar kroppen ökar tack vare 
utbildningen. Personerna får ökad förståelse av fördelarna med fysisk aktivitet för 
hantering av blodsockervärde, att alkohol och sjukdomar förändrar blodsocker och om 
hur diabetes med sina framskrivna komplikationer påverkar deras hälsa långsiktigt 
(Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008; Visram, Bremmer, Harrington & 
Hawthorne, 2008). 
Om personer som individuell utbildning upplever att vårdgivaren ignorerar deras 
behov av utbildning som relateras till deras vardagsliv försämrar det deras förmåga att 
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praktisera egenvård (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  Personerna som deltar i 
grupputbildning med praktisk träning får konkreta och specifika råd (Herre, Graue, 
Kolltveit & Gjengedal, 2016). Det handlar t.ex. om att gå till affären och att lära sig om 
näringsinnehåll i olika livsmedel, om träning i korrekt injektionsteknik och mätning av 
blodglukos. Coacherna ger detaljerad och individanpassad information om kost och 
fysisk aktivitet (Pludwinski, Ahmad, Wayne & Ritvo, 2015). 
 
 
 
 

Ta till sig kunskap. 
Förmåga att förstå information varierar mellan personerna i grupputbildningarna 
(Laursen et al., 2017; Visram et al., 2008). Personerna förmedlar att informationen om 
kost och fysisk aktivitet ligger på grundläggande nivå som är lätt att förstå. Det finns 
också personer som uttrycker att de inte förstår eller att det är för mycket information 
för att kunna komma ihåg. När personerna har svårt att processa informationen 
känner de sig osäkra på vad de kan äta. De upplever att den mat de tycker om och det 
mesta av utbudet i mataffärerna är förbjudet, och därför tar slutsatsen att kan de kan 
lika väl fortsätta med samma kostvanor (Booth et al., 2013; Rise, Pellerud, Rygg & 
Steinsbekk, 2013). 
Vilken pedagogik som används påverkar inlärningen. Personerna är positiva till 
utbildningsformen som var lärande genom aktivt deltagande (Adolfsson et al., 2008; 
Ockleford, Shaw, Willars & Dixon-Woods, 2008; Thompson, Meeuwisse, Dahlke & 
Drummond, 2014; Visram et al., 2008). Facilitatorn är personen som leder gruppen, 
ger möjlighet till frågor och låter deltagarna fråga i stället för att ge informationen på 
en gång. I intervjusvaren som inkom framgick att deltagarna upplever att de lär sig mer 
av gruppundervisningen jämfört med att läsa om ämnet på egen hand. Dessutom ökar 
personens intresse att vidare söka själv kunskap om diabetes. 
Personerna önskar individanpassad information, som är detaljerad information eller 
generell information. Individanpassad information skulle kunna innebära att 
kostbehandlade personer inte är intresserade av att få information om läkemedel. När 
närstående deltar i utbildningen får de samma information om t.ex. kost vilket gör det 
lättare att tillämpa förändringar i vardagslivet (Herre et al., 2016). 
Att få exakt information är viktigt och personerna upplever ett stort problem när 
informationen de får från olika vårdgivare inte stämmer överens, vilket leder till att de 
inte litar på vårdgivarens råd (Oftedal et al., 2010). 
Utbildningens olika tidsfaktorer handlar om hur fördelas informationstillfällena till 
deltagarna. Flera vill få information en kort tid efter att de blir diagnostiserade. 
Information kan delas ut under fler tillfällen, som två halvdagar i stället för en dag 
enligt personerna som upplever att det blir för mycket information på en gång 
(Ockleford et al., 2008). De deltagare som träffas en gång i veckan tycker att det finns 
tid mellan sessionerna att reflektera och bearbeta informationen för att återkomma 
med frågor till nästa session (Visram et al., 2008). Långsiktig upprepning efterfrågas 
för att behålla kunskapen, med förslag som att träffas en gång om året efter 
programmets slut. Deltagarna uppskattar den stora flexibilitet tack till möjligheten att 
få kontakt med sin coach vid olika tider och genom olika kanaler, som email, telefon 
eller direkta möte som gör det lättare att hitta tillfälle anpassbart till vardagslivet och 
arbetslivet (Liddy, Johnston, Irving, Nash & Ward, 2015). 
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Utbildningen motiverar till att förändra beteende. 

 
När personer berättar om erfarenheter av sin utbildning framkommer både inre och 
yttre motiverande faktorer. Ibland saknas motivation för livsstilsförändringar. 
 
 
 

Inre faktorer.   
Personerna lyfter upp att utbildningen ökar insikten för framtida komplikationer av 
diabetes och att rädslan för komplikationer är huvudmotivationen till förändringar 
(Adolfsson et al., 2008; Booth et al., 2013; Visram et al., 2008). Personerna uttrycker 
att det är det kombinerade budskapen om risk för komplikationer och möjlighet att ta 
kontroll över sjukdomen med egenvård som motiverar (Eborall, Virdee, Greenfield, 
Patel, Stone & Redwood, 2016). Egna upplevda kliniska förbättringar och positiva 
effekter av livsstilsförändring som viktförlust eller känslan av bättre hälsa motiverar 
personerna att bibehålla den nya livsstilen långsiktigt (Rise et al., 2013). 
 
 

Yttre faktorer. 
Annan motivation till förändring är återkoppling till andra människor. Uppsatta mål 
och uppföljningsbesök med vårdpersonal ger motivation till förändring (Booth et al., 
2013). I gruppsessioner motiverades deltagarna att förlora vikt när de väger sig varje 
vecka under sessionerna och får respons och uppmuntran från andra deltagare 
(Laursen et al., 2017). Personer som har tät kontakt med sin coach blir ärligare mot sig 
själva om konsekvenserna av sitt beteende och agerar mer aktivt i sin egenvård (Liddy 
et al., 2015; Mladenovic, Wozniak, Plotnikoff, Johnson & Johnson, 2014; Pludwinski 
et al., 2015). Att jämföra sig med andra i gruppen och att se andra personer med dålig 
kontroll eller mer avancerade i sin sjukdom fungerar som ögonöppnare och hjälper 
personerna att ta beslut till livsstilsförändringar (Ockleford et al., 2008; Odgers-Jewell 
et al., 2017). Positiva jämförelser motiverar genom positiv konkurrens och att se upp 
till några andra som experter och förebilder (Thompson et al., 2008). 

 
 

Motivation saknas 
Omotiverade personer använder rationaliseringsargument som att de lider av 
oemotståndlig sockersug, att dåligt väder är hinder för fysisk aktivitet och att dem har 
falsk trygghetskänsla (Booth et al., 2013; Odgers-Jewell et al., 2017; Laursen et al., 
2017; Rise et al., 2013). Förändringarna är krävande och personerna upplever den 
rekommenderade kosten som tråkig och restriktiv, att fysisk aktivitet är mer betygande 
än givande och att det är tidskrävande att tänka vid handlandet av mat. De som inte 
känner av symtom av sin diabetes eller uppfattar att ansvaret ligger utanför deras 
kontroll, t.ex. hos vårdgivaren, har inte drivkraft till förändring (Adolfsson et al., 
2008). För mycket information om diabetes kan minska tron på förmågan att hantera 
sjukdomen och sänker motivationen (Oftedal et al., 2010). Personer som inte är 
motiverade i nuläget upplever att utbildning kan vara utlösande faktorer för 
livsstilsförändring i framtiden (Edorall et al., 2016). 
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Relationer och sociala interaktioner stödjer personen till egenvård. 

 
I egenvårdsutbildningar är det viktigt med bra relationer till vårdgivaren och de andra 
deltagarna. Det ligger ett ansvar på personen som håller i utbildningen att skapa 
optimal miljö för lärande, trygghet och öppenhet. 
 

Relation med facilitator och vårdgivare. 
Vårdgivaren och facilitatorns roll är viktig för att skapa motivation hos deltagarna 
(Oftedal et al., 2010). Egenskaperna som är viktiga hos vårdgivare och facilitator är 
engagemang, empati, respekt, öppenhet, lyssnande, närvarande, stödjande, 
förstående, pålitlighet och ett holistiskt synsätt (Laursen et al., 2017; Oftedal et al., 
2010; Odgers-Jewell et al., 2017; Thompson et al., 2014). Facilitatorn främjar 
gruppdynamiken genom återkoppling och hantering av konflikter som uppstår 
(Thompson et al., 2014).  
Personerna vill att deras frågor blir relevant besvarade på lättförståeligt sätt (Odgers-
Jewell et al., 2017; Thompson et al., 2014; Liddy et al., 2015). Att känna tillit till 
vårdgivaren är viktigt för att kunna känna motivation att utföra egenvård. Vårdgivare 
med empatiskt förhållningssätt som ger socialt och emotionellt stöd gör att personerna 
känner sig förstådda och inte ensamma (Oftedal et al., 2010; Pludwinski et al., 2015). 
Ibland kan vårdgivaren som ger individuell rådgivning uppfattas som överordnad och 
många frågor blir obesvarade som personerna inte vågar ställa (Adolfsson et al., 2008). 
När personer upplever att deras vårdgivare inte lyssnar eller bryr sig om deras åsikter, 
leder det till att personerna inte vill samarbeta, minskar sina egenvårdsinsatser och 
undviker vårdgivaren. De beskriver att fokusen ligger på medicinering och kliniskdata 
och att deras behov av stöd för coping i vardagslivet blir ignorerade (Oftedal et al., 
2010). Personer upplever det mycket positivt när facilitatorn hjälper dem genom 
vårdkedjan (Liddy et al., 2015; Thompson et al., 2014). 
 
 

Lära av andra 

Under grupputbildningarna byter personerna erfarenheter och lösningar på problem 
från deras dagliga liv med varandra. Den erfarenhetskunskapen är givande och leder 
till ökad förståelse och insikt för sjukdomen som motiverar dem till att göra 
förändringar (Adolfsson et al., 2008; Ockleford et al., 2008; Odgers-Jewell et al., 
2017; Thompson et al., 2014). I utbildningarna med fokus på gruppinlärning erfar 
personerna att de andra deltagarna hjälper dem att fördjupa deras kunskap genom 
att utgräva diskussionen med sina frågor och att välja diskussionsämne.  Personerna 
berättar att andras frågor återspeglar deras egna undermedvetna frågor.  Genom att 
lyssna på andra med samma sjukdom kan personerna känna igen sig och se 
paralleller från sin egen vardag. Personerna lär sig också genom att vårdgivaren delar 
sina erfarenheter från möte med andra personer med diabetes (Herre et al., 2016). 

 

Gruppdynamik 
I grupputbildningarna upplever personerna det trivsamt med gemensamma aktiviteter 
och gruppdiskussioner. Att befinna sig i liknande situationer som andra personer leder 
till normalisering av diabetes (Odgers-Jewell et al., 2017; Mladenovic et al., 2014; 
Thompson et al., 2014; Laursen et al., 2017). Den trygga atmosfären bidrar till att 
personerna kan öppna sig emotionellt och ge varandra tröst och stöd (Adolfsson et al., 
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2008; Mladenovic et al., 2014; Visram et al., 2008). Till exempel personer som aldrig 
har pratat med andra om sin diabetes tidigare kan för första gången dela sina tankar 
och bekymmer (Odgers-Jewell et al., 2017). Personer som upplever svårigheter att 
interagera har svårare att identifiera sig med andra personer, t.ex. de känner sig 
sjukare eller de avviker från andra pga. är de är enda som har insulinbehandling 
(Laursen et al., 2017; Ockleford et al., 2008). 
Personer i socioekonomiskt utsatt område uttrycker att gemensamma faktorer som 
socioekonomisk situation, kroppsvikt och kön förstärker gruppkänslan (Thompson et 
al., 2014). 
 
 

Utbildning påverkar egenvårdsbeteende. 

 
Utbildningen påverkar personerna med diabetes på flera sätt. De blir uppmärksamma 
om sin aktuella livsstil och om hur förändrad livsstil ändrar deras blodsockervärde. 
Känslomässigt hjälper utbildningen deras coping. De ändrar sitt beteende, blir mer 
aktiva i sin egenvård och delaktig i partnerskap med sin vårdgivare. Det kan vara 
utmaning för personerna att behålla den nya livsstilen. 

 

Insikt i sin livssituation och hälsa. 
Personerna blir mer uppmärksamma om sin aktuella livsstil, både för de negativa och 
de positiva effekterna (Liddy et al., 2015; Odgers-Jewell et al., 2017; Pludwinski et al., 
2015). Positiv effekt är att upptäcka att vardagsaktiviteter som att klippa gräset och gå 
i trappan till exempel kan räknas som fysiska aktiviteter. När de skickar bilder av deras 
måltid till sin coach erkänner personerna ärligt för sig själva vilka val de gör och 
medvetenheten ökar. Personerna får förståelse genom praktisk träning om hur kost, 
fysisk aktivitet och medicinering ändrar deras blodsockervärde. De reflekterar över hur 
deras egenvårdsåtgärder eller frånvaro av det påverkar deras hälsa (Adolfsson et al., 
2008; Eborall et al., 2016; Herre et al., 2016; Visram et al., 2008). Medvetenheten om 
sin livsstil och insikten att egenvård ger kontroll över sjukdomen kommer före 
livsstilsförändring. Utbildningen ger bekräftelse till de personer som har ändrat eller 
redan har hälsosam livsstil (Rise et al., 2013). 

 

 

Känslomässigt stöd.   
Att grupputbildningen betonar den mentala hälsan uppskattas av personerna 
(Thompson et al., 2014). Personerna blir mindre självkritiska och får bättre självkänsla 
(Adolfsson et al., 2008; Visram et al., 2008). Personerna blir medvetna om att de 
behöver ta en aktiv roll och utvecklar en känsla för självansvar för sin egenvård (Eborall 
et al., 2016; Liddy et al., 2015; Rise et al., 2013). Personerna erfar känslor av kontroll 
och trygghet tack till utbildningen (Herre et al., 2016; Pludwinski et al., 2015). Ett 
empatiskt förhållningssätt med positiv återkoppling och att bli behandlad seriöst ger 
deltagarna känslor av tillit och trygghet mot vårdgivaren som influerar deras tro på att 
kunna hantera sin diabetes (Oftedal et al., 2010). Personerna känner att det går att leva 
ett normalt liv trots sjukdomen, t.ex. genom att ha handlingsberedskap vid fall av 
kostmisstag (Rise et al., 2013). I kontrast uppkommer känslor av skyldighet hos de 
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personer som inte följer de givna råd och som har lagt ansvar för att behandla 
sjukdomen hos sin vårdgivare (Adolfsson et al., 2008). 
 
 

Aktiv egenvård. 
Personer med diabetes blir mer medvetna om vad som behöver inkluderas i rutinbesök 
och känner sig bättre rustade för att diskutera med sin vårdgivare om sin medicinska 
behandling. De blir mer aktiva genom att t.ex. boka själv sina möten för rutinbesök, 
göra regelbundna ögonkontroller och besöka fotterapeuten (Herre et al., 2016; Laursen 
et al., 2017). 
Personerna uppmärksammar vikten av partnerskap mellan vårdgivarna och dem. De 
lyfter fram att deras kunskaper kompletterar varandra, vårdgivaren med sin kunskap 
om diabetes och behandling och personerna som är experter på vardagslivet med 
diabetes, vilket leder till ömsesidig inlärning (Oftedal et al., 2010). 
Utbildningen bidrar till att personer förändrar sin egenvård vad gäller kost, fysisk 
aktivitet och följsamhet till medicinering (Adolfsson et al., 2008; Odgers-Jewell et al., 
2017; Rise et al., 2013; Thompson et al., 2014). När förändringarna har blivit 
integrerad i livsstilen är det lättare att bibehålla de nya vanorna. Men de hälsosamma 
vanorna behålls inte alltid. Personerna som har uppskattat de gruppbaserade 
gymträningssessionerna fortsätter inte med gym efter programmet för att flera 
uppfattar att gym inte passar äldre vuxna (Visram et al., 2008). Personer som 
coachades till gemensamma promenader under sex månader fortsätter inte efteråt för 
att motivationen försvinner när gruppen upplöstes (Mladenovic et al., 2014). 
 

Kontinuerligt stöd. 
Personerna känner att allt ansvar ligger på dem och att de är ensamma i detta uppdrag 
efter utbildningens slut eller efter vårdbesöken. De uttrycker behov av mer löpande 
gruppstöd t.ex. en gång om året för att diskutera erfarenheter över tid och för att friska 
upp kunskapen de lärt sig (Herre et al., 2016; Mladenovic et al., 2014; Oftedal et al., 
2010). Personerna med diabetes lyfter att kontinuerligt stöd från andra, som 
vårdgivaren och närstående är viktigt för att bibehålla hälsosamma livsstil (Rise et al., 
2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Målet med metoddiskussionen är att säkerställa kvaliteten av litteraturöversikten. De 
begrepp som diskuteras är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Gunnarsson & 
Billhult, 2012). För att svara till studiens syfte användes kvalitativa artiklar för att 
erfarenheter fångas bäst med design som använder personers ord. 
 
De två databaser CINAHL och MedLine användes i litteratursökningen för att de har 
forskning inom omvårdnad. Att använda många databaser stärker trovärdigheten 
eftersom fler artiklar kan hittas.  Endast två databaser användes i litteraturöversikten 
vilket kan ha påverkat resultatet och ses som en svaghet (Henricson, 2012). 
 
De flesta sökord som användes var relevanta för syftet i litteraturöversikten. När 
sökordet ”education” användes, resulterades det i få träffar.  Reflektioner gjordes om 
vilka olika former av utbildningar som kunde inkluderas i begreppet patientutbildning 
eftersom det beskrivs på olika sätt i litteraturen. Vilket resulterade i att 
grupputbildning, individuell rådgivning och coachning tolkades som tre olika former 
av patientutbildning. Möjligheten att använda en Mesh eller Headline term som täckte 
patientutbildning undersöktes men visade resultat som inte var relevant för syftet. 
Därför användes flera sökord som databasen CINAHL föreslog av närliggande begrepp 
men inte exakta synonymer som kunde täcka begreppet utbildning, vilket resulterade 
i fler irrelevanta artiklar i sökningen. Att läsa endast titeln, abstract och ämnesord för 
att sortera kan vara missvisande eftersom det inte är säkert att det fångar innehållet på 
ett korrekt sätt i artiklarna och relevanta artiklar kan ha missats.  Endast en dubblett 
uppkom mellan de 2 olika sökningar vilket kan tyda att flera artiklar som svarade till 
syftet kunde ha uppkommit med flera sökningar i andra databaser. 
Litteraturöversikten inkluderade fjorton kvalitativa artiklar vilket författarna 
bedömdes som tillräckligt eftersom syftet var att öka förståelsen för ämnet 
Endast resultatartiklar med kvalitativ design baserade på individuella intervjuer eller 
fokusgruppsintervjuer användes. Styrka är att vara två författare som kunde föra 
diskussioner med varandra. Eftersom litteraturöversikt gjordes för första gången 
uppkom insikten att det skulle kunna ha gjorts annorlunda.  Sortering av artiklarna 
skulle kunna göras på mer enhetligt sätt för att förstärka pålitlighet av studien. 
Kvalitetsgranskning där båda författarna granskade samtliga artiklar individuellt och 
diskuterade efteråt ökar trovärdigheten. Medan att dela artiklarna mellan författarna 
för att identifiera meningsenheter pga. tidsbrist, sänker trovärdigheten. 
Meningsenheterna kodades och delades i olika subteman gemensamt. Artiklarnas 
kvalitetssäkring varierade mycket mellan studierna, även om samtliga var godkända 
på denna punkt i kvalitetsgranskning. Artiklarna som inte beskrev utbildningen som 
personerna hade genomgått ansågs vara av mindre bra kvalitet och exkluderades för 
att dataanalysen inte kunde koppla erfarenheter till en viss form av utbildning. 
 
Artiklarna som användes var peer reviewed vilket innebär en vetenskaplig granskning 
som ökar trovärdigheten i artiklarna (Henricson, 2012). Forskning är en färsk vara, 
därför valdes att resultatartiklarna skulle vara publicerad från 2008 till 2017 
(Östlundh, 2012). Artiklarna som valdes var på engelska vilket kan medföra risk för 
feltolkning för vissa svåra ord eller användning av vardagsspråk i citat från olika länder 
där språket kan ha olika betydelse. Tolkningsmöjligheter av studierna diskuterades 
med varandra vilket ökar trovärdigheten i litteraturöversikten. Det går inte att helt 
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utesluta feltolkningar eftersom engelska inte är författarnas modersmål. För att öka 
trovärdigheten i litteraturöversikten har handledare och kurskamrater läst och gett 
återkoppling under arbetets gång. 
 
Begreppet pålitlighet handlar om att ge möjlighet att reproducera studien till 
utomstående. Genom bra redovisning av datasökning, datainsamling och dataanalys 
bedömdes att studierna uppfyller detta kriterium. Förförståelsen hanterades genom 
att författarna diskuterade och reflekterade om deras erfarenheter, för att det inte 
skulle påverka resultatet. 
Överförbarhet handlar om möjligheten att överföra studiens resultat till andra 
situationer eller grupper. Studier från olika länder inkluderades som Sverige, Norge, 
Danmark, England, USA, Kanada och Australien. Ingen studie från Afrika och Asien 
inkluderades, vilket kan tolkas som att resultatet inte kan överföras.  Skillnader i 
tillgång till och i sjukvårdssystemets organisation mellan industrialiserade länder och 
utvecklingsländer skulle göra överförbarhet svårare. Skillnaden i sjukvårdssystem 
mellan de länder som har gemensamt finansierat vårdsystem, eller ett mer 
privatförsäkringsbaserat system gör det svårare att överföra resultat mellan t.ex. 
Skandinavien och USA, då tillgång till vårdsystemet är annorlunda mellan personerna. 
Annan skillnad är att det finns olika traditioner för att använda gruppstöd mellan 
länderna, vilket präglar överförbarhet till ett land som Sverige.  
 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva erfarenheter av patientutbildning för 
personer med diabetes typ 2 vilket besvarades i resultatet. Utifrån resultat framkom 
fyra huvudteman som var: utbildning ger ny kunskap, utbildning motiverar till 
förändring, relationer och sociala interaktioner stödjer personer till egenvård, 
utbildning påverkar egenvårdsbeteende.  Det som betonades i resultatet var 
personernas upplevelse av utbildningarna men även vad personerna tyckte kunde 
förbättras och att uppföljningar efter utbildningarna önskades. 
Denna litteraturöversikt visar att patientutbildning ger kunskap om diabetes, om 
egenvård samt höjer insikten hos personerna med diabetes på flera punkter. 
Personerna tar de framtida diabeteskomplikationer på allvar och samtidigt inser 
möjligheterna att kunna minska risken för komplikationer med egenvård, vilket kan 
tolkas som att de bedömer egenvård som nödvändig. Johansson, Österberg, Leksell 
och Berglund (2015) påpekar att personer med diabetes drivs av spänningen mellan 
rädslan för komplikationer och behovet att kontrollera sina blodsockervärden vilket 
stimulerar deras kunskapstörst. Personernas ökade uppmärksamhet och reflektion om 
sin aktuella livsstil bistår att känslan av självansvar väcks. Annan forskning upplyser 
den centrala rollen av personens egen reflektion för att få ny förståelse om sin 
diabetessjukdom och att insikten om självansvar är nyckelfaktorn för att inleda denna 
reflektion (Johansson, Österberg, Leksell & Berglund, 2016). En viktig faktor som 
kommer upp i resultatet är att personerna känner motivation att skaffa sig kunskap 
och att göra livsstilsförändringar, vilket är förenligt med Orems (2001) teori som 
menar att människan har förmågan och motivation till förändring för att undvika 
sjukdom och främja hälsa. Tro på förmågan att kunna hantera sin sjukdom förhöjs med 
skaffande av praktisk kunskap relevant i vardagslivet, vilket är ett resultat som 
återkommer också i en annan studie (Troughton et al., 2016). En förhöjd 
egenvårdskapacitet innebär också att personens utvecklar sitt självförtroende att 
kunna lyckas genomföra egenvård (Orem, 2001). Dessa ändringar i personernas 
uppfattningar kan vara avgörande faktorer som motiverar dem att göra 
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livsstilsförändringar. Enligt teorin “Stages of change” befinner sig personen på olika 
steg i förändringsprocessen. I prekomtemplationsfasen har personen kunskap och 
insikt att beteendeförändring är nödvändig och vetskap om vilka handlingar som 
krävs, utan att ha motivation att göra det (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). 
Att ta steget vidare att agera är avgörande i förändringsprocessen. Resultatet av denna 
litteraturöversikt överensstämmer med Andres studie som visar att utbildningen 
bidrar till att personerna rör sig framåt i förändringsprocessen (Andres, Gómez & 
Saldaña, 2008). När det gäller att behålla förändringar långsiktigt beskriver teorin 
Stages of Changes att personerna ofta återfaller i sina gamla vanor, och förändringen 
hålls långsiktigt genom repetition av nya förändringscyklar som inkluderar de faserna 
av förberedelse och handling. Teorins beskrivning stämmer med resultatet att 
personerna erfar ett behov av mer kontinuerligt stöd eller av återkommande utbildning 
för att behålla förändringen och kunskapen. 
 
Kvaliteten på relationen mellan personen med diabetes och vårdgivaren som utbildar 
eller ger råd är avgörande. Empatiskt bemötande höjer tron på att personen kan lyckas 
att förändra sin livsstil, vilket visas i resultatet och i en annan studie (Boström, 
Isaksson, Lundman, Graneheim & Hörnsten, 2014). Den känslomässiga miljön spelar 
viktig roll under de olika utbildningsformer som beskrivs i litteraturöversikten, både 
grupputbildning, individ-baserad utbildning och coachning som sker genom telefon 
och mejl. Vårdgivaren spelar rollen som facilitator vid grupputbildningar och bidrar 
till accepterande atmosfär där deltagare kan ställa frågor fritt, vara aktiva, öppna sig 
känslomässigt och dela sina erfarenheter med andra deltagare. Av särskild vikt är de 
interaktioner som uppstår i öppen inlärningsmiljö som stödjer personernas 
reflektioner kring sin hälsa (Johansson et al., 2016). I studierna som resultatet bygger 
på har facilitatorerna olika yrkesroller i vården. Studier visar att även när grupper leds 
av personer utan tydlig vårdyrkeskoppling kan ge goda resultat. I grupper som leds av 
erfarna personer med diabetes eller av “community health worker”, d.v.s. personer 
som genom kontakterna med lokalbefolkningen där de har god förankring hjälper 
professionell vårdpersonal i sitt uppdrag, rapporteras positiva effekter på glykemisk 
kontroll (Sarkadi & Rosenqvist, 2004; Richardson, Willig, Agne & Cherrington, 2015). 
Enligt SBU (2009) når utbildningsinsatsen bättre resultat när vårdgivaren har 
pedagogisk utbildning. En tillfredsställande relation till vårdgivare inger tillit och föser 
partnerskap (Funnel & Anderson, 2004). Relationen baseras på att vårdgivaren lyssnar 
och tar hänsyn till personens uttryckta behov. Litteraturöversikten resultat visar att 
personer som är missnöjda med sin vårdgivare kan också ifrågasätta vårdgivarens råd. 
En annan studie visar ett liknande resultat där personer vägrar att träffa sin vårdgivare 
när de råd som ges inte är relevanta för deras livssituation (Crowe et al, 2017). Att 
interagera med andra personer som har diabetes ger normaliserings effekt och 
erfarenhetskunskap som personerna efterfrågar. Detta resultat förstärks av andra 
studier (Akther et al., 2017; Boström et al., 2014). Husdal (2017) visar att relativt få 
personer med diabetes typ 2 gick grupputbildning i Sverige 2013 fast att 
grupputbildning ger goda behandlingsresultat och bör erbjudas enligt de nationella 
riktlinjerna för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2017). 
Personens positiva känslor höjs, som tillit i sin förmåga till egenvård, självkänsla, 
känsla att kunna leva ett normalt liv samtidigt som de negativa känslor som självkritik, 
minskar.  Litteraturöversiktens resultat är förenlig med andra studier som beskriver 
att grupputbildning hjälper deltagarna att förbättra sin coping och att socialt stöd 
minskar känsla av isolering (Mitchell-Brown, Nemeth, Cartmell, Newman & Goto, 
2017; Knox et al., 2015). Samband mellan copingstrategier och metabol kontroll har 
observerats i tidigare studie. Negativ coping som fatalism, resignation, protest, 
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isolering och inkräktande korrelerar till sämre metabol kontroll medan positiv coping 
som självtillit och problemfokusering korrelerar till bättre metabol kontroll (Gåfvels & 
Wändell, 2006). 
 
Ett viktigt resultat är att belysa centrala aspekter som främjar inlärning och som kan 
användas av sjuksköterskan som handleder.  Utbildningen behöver vara 
individanpassad även i grupputbildningar därför att lärandet är en individuell process. 
Enligt Orems (2001) teori ska vårdpersonal hjälpa personen att öka sin 
egenvårdskapacitet vilket kan kopplas till grupputbildningar där personerna tar aktivt 
ansvar för sitt lärande och får stöttning i processen. Olika undervisningsformer finns 
representerade i resultatet. Stenberg, Haaland-Øverby, Fredriksen, Westermann och 
Kvisvik (2016) understryker att det är bra att olika typer av program finns för att möta 
behoven hos en varierad befolkning med olika behov av stöd. 
Resultatet beskriver hur personerna med diabetes efterfrågar mer flexibilitet för att få 
hjälp av vården. Coachningsstudie visar att personerna uppskattar mest 
bekvämligheten som telefonsamtal gav för tillgång till vården (Odnoletkova et al., 
2016).  Personerna värderar att vårdgivare ger återkoppling. Återkoppling kan ses som 
del i handledningsprocessen där vårdgivaren stödjer egenvård genom att personen 
utvärderar sina ansträngningar och identifierar den nya kunskapen (Funnel & 
Anderson, 2004, Orem, 2001). Vårdgivare som bistår med adekvata svar till frågor 
uppfattas som kunnig och pålitlig. Även ny forskning betonar vikten att facilitatorn har 
gedigen klinisk grund, hög erfarenhet och skicklighet för att kunna svara till de 
mångfacetterade frågor gruppen ställer (Akhter et al., 2017). Inlärningsprocessen 
behöver sträcka sig över tid och behöver upprepning för att behållas. 
Litteraturöversiktens resultat som inkluderar korta och långa utbildningar rapporterar 
positiv erfarenhet samt uttryckt behov av mer kontinuerlig form av stöd och utbildning 
både i studierna med korta och långa utbildningar. Forskning visar att den totala 
kontakttiden har betydelse för utfallet på glykemisk kontroll, och utbildningar längre 
än 10 timmar visar på bättre resultat än kortare utbildningar (Feirrera Grillo et al., 
2013; Chrvala et al., 2016).  
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Slutsatser 

Denna litteraturöversikt skapade fördjupning och kunskap i hur personer med 
diabetes typ 2 upplever olika utbildningar och vilka erfarenheter de fått. 
Litteraturöversikten visade att deltagarna har olika behov och önskemål gällande 
utbildningar. Att driva egenvård för personer med diabetes är en komplex företeelse. 
Egenvård ställer stora krav på personen att göra flera livsstilsförändringar och att 
hantera känslomässiga påfrestningar. Patientutbildning är ett verktyg som hjälper 
personerna med diabetes att bli autonoma, delaktiga och aktiva i sin egenvård för 
diabetes, och motiverade att göra livsstilsförändringar. I denna litteraturöversikt 
berättar personerna med diabetes typ 2 om sina erfarenheter av patientutbildning som 
ges genom grupputbildning, individ-baserad utbildning eller coachning. Personerna 
uttrycker ett stort behov av praktisk kunskap relevant för vardagslivet som motiverar 
att delta i utbildningarna. Empatiskt och patient-centrerat förhållningssätt inger 
trygghet och ökar personens tro på sin förmåga att göra livsstilsförändringar. 
Litteraturöversikten visar att grupputbildning ger flera fördelar för att motivera till 
livsstilsförändringar och stödja coping. Vidare forskning skulle kunna undersöka hur 
grupputbildningar och gruppstöd kan formas för att bli attraktiv och implementeras 
för fler personer med diabetes 2.  Vilka typ av alternativ stöd som t.ex. coachning kan 
erbjudas för personer för vilka grupputbildning inte passar är också en intressant 
forskningsfråga. Resultatet förväntas ge kunskap i situationer där sjuksköterskan 
träffar och utbildar personer med diabetes. Genom ett personcentrerad och öppet 
förhållningsätt kan sjuksköterskan påverka personens tro att kunna uppnå sina mål. 
Resultatet ger sjuksköterskan en ökad insikt att personen med diabetes behöver 
praktiskt användbart kunskap och värderar erfarenhetskunskap. Sjuksköterskan kan 
använda aktivt lärande som innebär att utgå från personens frågor. Resultatet ger 
sjuksköterskan kunskap att en central sporre som motiverar till ett beteende 
förändring är rädslan för framtida negativa konsekvenser, om rädslan balanseras med 
insikten att förloppet kan kontrolleras genom personens beteende. 
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Författare, År, 
Land, Tidskrift 

Titel  Syfte  Design  Intervjuade personer och 
utbildningsform 

Resultat  Kvalitetsgranskning  

Mladenovic, A. 
B., Wozniak, L., 
Plotnikoff, R. C., 
Johnson, J. A. & 
Johnson, S. T.  

(2014).  

Kanada. 

Practical 
diabetes.  

Social support, 
self-efficacy and 
motivation: a 
qualitative study 
of the journey 
through HEALD 
(Healthy Eating 
and Active 
Living for 
Diabetes. 

Att beskriva personers 
motivation till fysisk 
aktivitet och kost före, 
under och efter 
patientutbildning. 

Kvalitativ design. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Intervju: 13 personer 
intervjuade.  

Utbildning: 24 veckors 
program med undervisning 
och fysisk gruppaktivitet 
(promenader), coachad av en 
idrottspecialist. Teoretisk 
bakgrund är Banduras Social 
Kognitiv teori.  

Under programmet upplever 
deltagarna motivation och 
socialt stöd från coachen och 
de andra deltagarna till 
fysisk aktivitet. Men efter 
programmet minskade 
motivationen när det sociala 
stödet avtog. Deltagarna 
önskar långvarigt stöd och 
uppföljningsmöten. 

Del I: 4/4  

Del II: 8/8  

Ockleford, E., 
Shaw, RL., 
Willars, J.& 
Dixon-Woods, 
M.  

 

(2008).   

 

England.  

 

Chronic illness. 

 

 

 

Education and 
self-
management for 
people newly 
diagnosed with 
type 2 diabetes: 
a qualitative 
study of 
patients' views.  

  

Att utforska erfarenheter 
om patientutbildning av 
personer med diabetes 
typ 2 som deltog i en 
DESMOND 
grupputbildningsprogram 
eller som deltog i andra 
grupputbildningar, eller 
som fick rådgivning av 
sin vårdgivare.  

Kvalitativ design. 
Individuella semi-
strukturerade 
intervjuer. Konstant 
jämförelse analys. 

Intervju: 36 personer 
intervjuade, med 19 personer 
i interventionsstudie, och 17 i 
kontrollgruppen.  

Utbildning: Intervention 
med 6 timmars utbildning (i 
1 eller 2 sessioner) i ett 
strukturerat grupprogram. 
Problembaserad utbildning. 
Kontrollgrupp fick 
standardvård och innehöll 
ofta grupputbildning eller 
individuell utbildning av en 
diabetessjuksköterska. 

De flesta personer fick 
mycket nytta av en 
gruppbaserad utbildning, 
men inte alla. De utbytte 
erfarenheter med varandra, 
jämförde sig med andra, fick 
kunskap från svar av andra 
deltagares frågor. Några 
tyckte de fick för mycket 
information medan andra 
tyckte att de hade redan 
kunskapen.  

Del I: 4/4  

Del II: 7/8.  



 

 

Författare, År, 
Land, Tidskrift 

Titel  Syfte  Design  Intervjuade personer och 
utbildningsform 

Resultat  Kvalitetsgranskning  

Odgers-Jewell, 
K., Isenring, A, 
E., Thomas, R., 
& Reidlinger, P, 
D.  

(2017).   

Australien. 

PLOS. 

Group 
participants’ 
experiences of a 
patient-directed 
group-based 
education 
program for the 
management of 
type 2 diabetes 
mellitus.  

Att utforska deltagares 
uppfattning om betydelse 
av gruppinteraktioner för 
deras motivation och 
erfarenhet av egenvård.  

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
telefonintervjuer. 
Hybrid deduktive 
och induktiv 
tematisk analys.  

Intervju: 13 personer 
intervjuade.  
Utbildning: 6 veckors 
program med 2 
timmar/vecka. Facilitator var 
en dietist. Teoretisk 
bakgrund var en patient‐
centrerad, patient‐led, 
gruppbaserat 
utbildningsprogram, som 
innebär en non‐didaktik 
utbildning som uppmuntrar 
till gruppdiskussion. 

Gruppinteraktioner ökar 
motivationen att driva 
egenvård, och underlättar 
inlärning. Deltagarna lär av 
varandra, identifierar sig 
med andra. De känner 
sig förstådda, respekterade 
och att gruppen bryr sig om 
dem, vilket normaliserar 
upplevelsen att leva med en 
sjukdom.   

Del I: 4/4  

Del II: 8/8  

Oftedal, B., 
Karlsen, B., & 
Bru, E.  

(2010).  

Norge. 

Journal of 
advanced 
nursing.  

Perceived 
support from 
healthcare 
practitioners 
among adults 
with type 2 
diabetes.  

Att beskriva hur personer 
med diabetes typ 2 erfar 
hur deras vårdgivare ger 
dem stöd, och vilka 
egenskaper påverkar 
deras motivation att driva 
egenvård. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Intervju: 19 personer under 
3 fokusgruppintervju, därav 
14 av 19 har genomgått den 
strukturerade 
grupputbildningen. 
Utbildning: 3 dagars 
strukturerad 
grupputbildningsprogram, 
alternativ endast individuell 
utbildning från läkare eller 
diabetessjuksköterska i 
vården.  

Personerna förväntar att 
vårdgivaren har ett 
empatiskt förhållningsätt, 
ger praktiska råd och 
information, engagerar dem 
i beslutsfattande och ger 
pålitlig och individualiserat 
information. Personerna 
efterlyser behov av en 
kontinuerlig grupp-baserat 
stöd. 

Del I: 4/4  

Del II: 8/8  

Pludwinski, S., 
Ahmad, F., 
Wayne, N., & 
Ritvo, P.   

(2015).  

Kanada. 

 Journal of 
Telemedicine 
and Telecare. 

Participant 
experiences in a 
smartphone-
based health 
coaching 
intervention for 
type 2 diabetes: 
A qualitative 
inquiry. 

Att förstå hur personer 
med diabetes typ 2 erfar 
rollen av en hälsocoach 
och användningen av en 
hälsomonitoring 
software. 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervju. Tematisk 
analys. 

Intervju: 11 personer 
intervjuade.  
Utbildning: 1 timmes 
interaktion /vecka under en 6 
månaders period med en 
coach genom en 
smartphoneapplikation. 

Användning av 
smartphoneapplikationer 
hjälper personer att 
övervaka sitt beteende, och 
ökar deras kunskap och 
kontroll i egenvård. 
Återkoppling genom 
applikationen förstärker 
relationen med coachen.  

Del I: 4/4  

Del II: 8/8  



 

 

Författare, År, 
Land, Tidskrift 

Titel  Syfte  Design  Intervjuade personer och 
utbildningsform 

Resultat  Kvalitetsgranskning  

Rise, M.B., 
Pellerud, A., 
Rygg, L.O., & 
Steinsbekk, A.   

 

(2013).  

Norge. 

PLOS.  

Making and 
Maintaining 
Lifestyle 
Changes after 
Participating in 
Group based 
type 2 diabetes 
self-
management 
educations: A 
Qualitative 
study.  

Att utforska hur personer 
med diabetes typ 2 gör 
och behåller en 
livsstilsförändring efter 
att ha deltagit i ett 
grupputbildningsprogram 
i egenvård. 

Mix av 
fokusgruppintervju 
och individuell 
semi-strukturerade 
intervjuer. Analys 
med systematiskt 
textkondensation.  

Intervju: 23 personer 
intervjuade, uppdelade i 2 
fokusgrupp med totalt 7 
individer, och 15 individuella 
intervjuer. 

Utbildning: 15 timmars 
utbildning, utspridd över 3 
sessioner, 1 session per 
vecka. Föreläsningar, 
interaktiv inlärning, praktisk 
träning och 
gruppdiskussioner.  

De faktorer som bidrar till 
livsstilsförändring är att få 
ny kunskap och att ta 
ansvar. Motivation att 
behålla förändringar är att 
få stöd från andra, att 
uppleva en positiv effekt på 
sin hälsa, rädsla för 
komplikationer och att göra 
förändringar till en vana. 

Del I: 4/4  

Del II: 7/8  

Thompson, C., 
Meeuwisse, I., 
Dahlke, R., & 
Drummond, N.  

(2014).  

Kanada.  

Canadian 
Journal of 
Diabetes. 

Group medical 
visits in primary 
care for patients 
with diabetes 
and low 
socioeconomic 
status: users' 
perspectives and 
lessons for 
practitioners. 

Att beskriva erfarenheter 
av personer med låg 
socioekonomisk 
bakgrund och med 
diabetes typ 2 eller risk 
att utveckla diabetes typ 2 
som genomgick ett 
gruppvårdsbesök 
program. 

Kvalitativ design. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Intervju: 9 personer 
intervjuade.  

Utbildning: 9 månaders 
grupputbildning med en 
session per månad, i ett 
område med en 
marginaliserad och utsatt 
befolkning.  Problembaserad 
utbildning, 
gruppdiskussioner, 
utveckling och utvärdering av 
deltagarnas egna mål. 

Personerna beskriver att de 
andra deltagare bidrar till 
processen att förändra sitt 
beteende i egenvård. De 
lyfter rollen och kvaliteter 
hos en bra facilitator som att 
ge feedback och underlätta 
positive gruppdynamik.  

Del I: 4/4  

Del II: 7/8  

Visram, S., 
Bremner, A., 
Harrington, B., & 
Hawthorne, G. 
  
(2008).   
 
England.  
 
Eur Diabetes 
Nursing. 

Factors affecting 
uptake of an 
education and 
physical activity 
programme for 
newly diagnosed 
type 2 diabetes. 

Att utforska faktorer som 
påverkar assimilering av 
en utbildnings- och 
fysiskt aktivitetsprogram 
för personer med 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ design. 
Tematisk analys. 

Intervju: 19 intervjuade. Två 
fokusgrupp intervjuer med 
totalt 11 personer som deltog i 
grupputbildningen, och 8 
personer som inte deltog i 
grupputbildningen med 
individuella intervjuer.  
Utbildning: 8 veckors 
grupputbildning med 45 
minuters föreläsning och 1 
timme fysisk aktivitet per 
vecka. 

Personer fokuserar på att 
förändra sin kost, medan 
förändringar i fysisk 
aktivitet är mer 
problematiska.  
Programdeltagare har en 
klar bild av 
diabeteskomplikationer, 
medan icke-deltagare 
känner att co-morbiditet 
utgör större risker för deras 
hälsa. 

Del I: 4/4  
Del II: 8/8  
 



 

 

Bilaga 3 – Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  
 Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
      
  Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?     Ja 
  Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 



 

 

Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
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