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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det 
ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att 
uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad 
morbiditet och mortalitet. Sjuksköterskan har en central funktion i att bidra med 
kunskap och vägleda patienten i egenvården. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna 
patienters erfarenheter av egenvård vid DMT2. Metod: En litteraturöversikt har 
genomförts och bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Dataanalysen följer Polit och Beck´s flödesmodell. Resultat: Två kategorier, 
livsstilsförändringar och vikten av stöd har identifierats och fem underkategorier, 
acceptans och kontroll, ekonomiska förutsättningar, vårdrelation, familj och 
sociala nätverk och andlighet och kultur. Framstående var svårigheter att förändra 
kostvanor och tidigare livsstil.  Familj och vårdpersonal lyfts som en betydelsefull 
källa till stöd vid hantering av DMT2. Slutsats: Erfarenheter av egenvård vid DMT2 
skilde sig mellan patienter, litteraturöversikten bidrar med ökad kunskap och bättre 
förståelse för patientens erfarenheter och anledningar till att rekommenderad 
behandling inte följs. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, Livsstil, Upplevelser, Omvårdnad, Kvalitativ. 
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Summary 
 
Title: Self-care in diabetes mellitus type 2. Background: Diabetes mellitus type 2 
(DMT2) is a growing disease worldwide. Therefore, the severeness of the disease puts 
demand on the patient to perform self-care and make lifestyle changes to achieve 
health. Untreated DMT2 can lead to complications, such as increased morbidity and 
mortality. The nurse has a facilitating role in transferring knowledge to the patient 
about self-care. Aim: The aim of this study was to describe the experiences of self-
care through the perspective of adult patients with DMT2. Method: A literature 
review was conducted and is based on ten scientific articles with qualitative approach. 
Data analysis has been conducted according to Polit and Beck´s flow model. 
Results: Two categories has been identified, lifestyle changes and the importance of 
support. Additionally, five subcatergories has been recognized, acceptance and 
control, financial conditions, health care relationships, family and social networks 
and spirituality and culture. Some significant findings from prior research regard 
difficulties in changing dietary habits and past lifestyles. Family and health care 
professionals are highlighted as an important source of support in managing DMT2. 
Conclusion: Self-care experiences with DMT2 differed between patients. The 
literature review contributed to increased knowledge and better understandning of 
the patient´s experiences and why recommended treatment were not followed.  
 
Keywords: Diabetes type 2, Life Style, Experiences, Nursing, Qualitative. 
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Inledning 

 
Idag lever cirka 451 miljoner människor med diabetes mellitus globalt, där diabetes 
mellitus typ 2 (DMT2) står för mer än 90 procent. Antalet drabbade förväntas öka, år 
2045 uppskattas 629 miljoner människor leva med diabetes, till följd av ökad ålder 
bland befolkningen (Cho, 2018). DMT2 är en metabol sjukdom som orsakar 
hyperglykemi, det innebär att koncentrationen av glukos är förhöjd i blodet (Casey, 
2018). Denna typ av diabetes kan vara diffus, uppskattningsvis lever 224 miljoner 
med en odiagnostiserad diabetes utan att veta om det (Cho, 2018). Trots ökad 
kunskap om riskfaktorer att utveckla DMT2 stiger förekomsten av sjukdomen globalt 
och är en stor folksjukdom (Chatterjee, Khunti & Davies, 2017). Obehandlad DMT2 
leder till komplikationer i form av morbiditet och mortalitet, det medför ekonomiska 
kostnader i alla länder, främst låginkomstländer (Papatheodorou, Papanas, Banach, 
Papazoglou & Edmonds, 2016). Egenvård är en central del i behandlingen, det är 
viktigt att den sköts på ett adekvat sätt, för att hålla blodglukosnivån stabil. Att leva 
med DMT2 ställer krav på patienten att ändra sin livsstil för att uppnå livskvalitet och 
hälsa. För att kunna utföra egenvård krävs kunskap, sjuksköterskan har en viktig roll 
i att förmedla denna (Afemikhe & Chipps, 2015). Litteraturöversikten syftar till att 
beskriva vuxna patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Den 
kunskap sjuksköterskan har om god egenvård, innebär bättre förutsättningar för 
patienten att ta kontroll över sjukdomen och utföra egenvård i det dagliga livet. 
 

Bakgrund 

Typ 2-diabetes 
 
Kroppen behöver bränsle i form av glukos för att fungera optimalt, tillförsel av glukos 
sker via föda. Kolhydrater sönderdelas genom matsmältning och tas upp av blodet, en 
del förs till hjärnan och en del av glukosen tas upp av andra organ i kroppen 
(Alvarsson et al., 2013; Hanås, 2014). Glukos lagras i perifera vävnader, lever, 
fettvävnad och skelettmuskulatur som glykogen, levern kan sedan när det behövs, 
bryta ned glykogenet till glukos för att förse blodet med ny glukos. Den glukos som 
lagrats i skelettmuskulatur kan däremot inte tillföras som glukos i blodet utan 
används som bränsle i muskelcellerna. Genom blodet transporteras glukos som 
stimulerar betacellerna att producera insulin, detta hormon bildas och frisätts från 
betacellerna i de langerhanska cellöarna i pankreas för att hålla blodglukosnivån 
stabil. Insulin binds till receptorer i perifera vävnader, vilket gör att cellerna kan ta 
upp glukos (Casey, 2018). Vid DMT2 finns det inte tillräckligt med insulin för att 
täcka kroppens behov, det kan bero på att insulinfrisättningen från pankreas 
betaceller är nedsatt och saknar förmåga att anpassa insulinproduktionen i samband 
med att blodglukosen stiger. En annan orsak är att vävnadens förmåga att ta upp det 
insulin som finns är nedsatt. Det leder till ett ökat behov av insulin för att glukos ska 
kunna komma in i cellerna (Cornell, 2015). En människa har normalt fyra till sex 
millimol glukos per liter (mmol/l) blod. För att få diagnosen DMT2 krävs minst två 
fasteplasmaglukosvärden på eller över 7,0 mmol/l, ett värde där personen inte är 
fastande på över 11,1 mmol/l eller en mätning av glykerat hemoglobin A1c (HbA1c) 
där koncentrationen är över 48 mmol/mol (Casey, 2018). HbA1c ger ett medelvärde 
på p- glukosnivån i blodet de senaste åtta till tio veckorna och avser mäta antalet 
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glukosmolekyler som bundit till hemoglobinet i erytrocyterna (Sherwani, Khan, 
Ekhzaimy, Masood & Sakharkar, 2016). 
  
Förekomsten av DMT2 ökar med stigande ålder. Riskfaktorer är övervikt, dålig 
kostsammansättning, fysisk inaktivitet, rökning och ärftliga faktorer. Övervikt och 
fysisk inaktivitet är de främsta riskfaktorerna till att få sjukdomen (Hu, 2011). Graden 
av övervikt mäts genom body mass index [BMI], risken att insjukna ökar betydligt vid 
ett BMI på eller över 27. Bukfetma är också förenad med en högre diabetesrisk, 
bukfetma innebär ett midjemått på över 94 centimeter (cm) hos män och över 80 cm 
hos kvinnor (Pilolla, 2018). 
  
Sjukdomen utvecklas under lång tid, symtomen är sällan självklara (Casey, 2018), det 
gör att många kan gå med sjukdomen länge utan att söka vård (Choi, Song, Chang & 
Kim, 2014). Symtom som kan uppvisas vid hyperglykemi är törst, stora urinmängder, 
viktminskning, huvudvärk, synrubbningar och trötthet. I många fall upptäcks 
sjukdomen först när en person söker vård för en komplikation som uppstått till följd 
av obehandlad DMT2. Kronisk hyperglykemi leder till mikroangiopati vilket innebär 
kärlförändringar, främst i ögats retina (retinopati), njurarnas glomeruli (nefropati) 
och i nerverna (neuropati) (Casey, 2018). Försämrad cirkulation i kombination med 
nervskada kan leda till svårläkta fotsår och att infektioner uppkommer, i ett senare 
skede kan det bli aktuellt med amputation. Över tid finns en ökad risk för 
kardiovaskulär morbiditet och mortalitet (Casey, 2018; Inzucchi et al., 2012). 
 

Behandling 
 
Val av behandling utformas efter patientens behov och individuella glykemiska mål, i 
de flesta fall inleds behandling av DMT2 med att förändra kost- och motionsvanor 
samt rökstopp ifall det är aktuellt (Cornell, 2014). Försök görs även till att hjälpa 
patienten med bättre sömnvanor och minska patientens stressnivå, det kan leda till 
minskad insulinresistensen genom lägre nivåer av stresshormoner. Tidig förmedling 
av kunskap och utbildning om sjukdomen är en central del för att motivera och ge 
patienten möjlighet att ta ett aktivt ansvar för egen hälsa och livskvalité (Afemikhe & 
Chipps, 2015). 
 
När livsstilsförändring inte räcker till för att hålla blodglukosen på en 
tillfredsställande nivå är läkemedel i tablettform ett alternativ till behandling av 
DMT2 och tillhörande komorbiditeter (Cornell, 2014). Två effekter som läkemedel 
vid DMT2 har är att sänka blodglukosen genom att hämma glukosproduktionen samt 
öka glukosupptaget i perifera vävnader. I en del fall kan patienten behöva 
insulinbehandling, det kan bero på att läkemedel i tablettform inte ger tillräcklig 
effekt, kontraindikationer eller att patienten upplever biverkningar av perorala 
läkemedel. Patienten kan övergå till ren insulinbehandling eller behandlas med en 
kombination av tabletter och insulin (Attvall, 2018; Diabetesförbundet, 2016). 
Hyperglykemin över tid bör övervakas två gånger om året för samtliga patienter med 
DMT2 genom kontroll av HbA1c. Kontinuerlig övervakning av blodtryck och lipider i 
blodet rekommenderas också (Cornell, 2014). 
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Livsstilsförändringar 
 
DMT2 kan förebyggas i 90 procent av fallen genom en hälsosam och kost och sund 
livsstil. Livsstilsåtgärder är grundläggande vid behandling av sjukdomen för att 
minska den befintliga insulinresistensen (Ley et al., 2016). Fysisk aktivitet är en 
viktig del för att hålla blodglukosnivån stabil, det stimulerar musklernas 
genomblödning och kapillärtäthet vilket minskar insulinresistensen samt ökar upptag 
av glukos i cellerna, över tid bidrar det till minskad nivå av HbA1c. Patienter med 
DMT2 rekommenderas generellt att utföra fysisk aktivitet 150 minuter per vecka 
uppdelat på minst tre tillfällen genom att kombinera aerob och muskelstärkande 
aktivitet med maximalt två dygn mellan träningspassen (Colberg et al., 2010). 
 
Goda kostvanor är en annan central del i behandlingen, det stabiliserar blodglukosen, 
minskar risken för hypo- och hyperglykemier, förbättrar blodfetter och risken för 
senare komplikationer (Russell et al., 2013). Det finns vetenskapligt stöd för att olika 
koster rekommenderas vid DMT2. Kostråd sker individuellt och har utgångspunkt i 
patientens egna önskemål, i samråd med patienten kan enskilda livsmedel bytas ut 
till mer gynnsamma alternativ. Många patienter med DMT2 har en övervikt vilket gör 
att de kan behöva gå ner i vikt, då kan energiintaget behöva anpassas och patienten 
kan behöva förändra kostvanor radikalt (Russell et al., 2013). Kosten bör vara av hög 
kvalitet med en lämplig fördelning av fett, kolhydrater, protein, kostfibrer, vitaminer 
och mineralämnen, förändringen bör ske stegvis (Vessby, Asp & Axelsen, 2009). 
 

Egenvård som teoretisk referensram 
 
Enligt Orem (2001) innebär begreppet egenvård de handlingar patienten utför i 
samband med det relevanta sjukdomstillståndet för att upprätthålla hälsa och 
välbefinnande. Patienter med en kronisk sjukdom behöver delta i sin egen vård på 
olika sätt. Egenvård beskrivs som en förmåga att hantera symtom, behandling och de 
fysiska och psykiska konsekvenserna samt de livsstilsändringar som krävs (Du & 
Yuan, 2010). Patienter med DMT2 måste vara väl insatta och ta ett stort ansvar för 
sin vård för att behandlingen ska kunna ge ett gott resultat (Jallinoja et al., 2007). 
Patienten bör uppleva kontroll över sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa. 
Genom att få uppdaterad information och kunskap om sjukdomen kan patienten 
känna kontroll som leder till en bättre förståelse över situationen. Patienten kan 
känna sig orolig och otrygg om otillräcklig information och kunskap förmedlas 
(Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). 
 
Egenvård anses vara när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en 
patient är kapabel till att klara av sin egen vård. Utöver att en patient ska ha förmåga 
att utföra vården, krävs det att patienten håller kunskapen om sjukdomen 
uppdaterad allt eftersom att hälsotillståndet eventuellt förändras, det kräver ständig 
inlärning efter individuella behov. Egenvård är aktuellt när en patient har ett tillstånd 
där det finns ett behov av det och där egenvården kan leda till en förbättring av hälsa 
och välbefinnande. Viljan är en viktig del i utförande av egenvård och har stor 
betydelse för hur mycket patienten orkar och klarar av (Orem, 2001). 
  
Grunderna för egenvård vid DMT2 är att kunna mäta och tolka resultat av sin 
blodglukos och vidare kunna vidta adekvata åtgärder vid hypo- och hyperglykemi. 
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Patienter med DMT2 kan i de flesta fall uppnå en framgångsrik egenvård genom att 
äta hälsosamt och att vara fysiskt aktiv. Patienten behöver ha förståelse för 
blodglukoshaltens förändringar, det skapar trygghet och bättre förutsättningar att 
följa medicinska ordinationer, uppvisa god copingförmåga och minimera de 
riskfaktorer som har inverkan på blodglukosen. Genom att ha compliance till 
egenvården minskar risken för diabeteskomplikationer, det leder till förbättringar i 
livskvalité och sjukdomsprognos. Egenvård som behandling bidrar med många 
positiva aspekter (Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy, 2013). 
  
Compliance är en term som används inom omvårdnadsforskning, det anger i vilken 
utsträckning patienten följer ordinerad behandling vad gäller läkemedel och 
beteende- och livsstilsförändringar. Sjuksköterskans och anhörigas attityder har 
betydelse för hur den farmakologiska och icke- farmakologiska behandlingen följs. 
Bristande compliance i egenvård vid DMT2 har visat sig leda till nedsatt livskvalitet 
och mortaliteten påverkas negativt (Jung, Lee, Kim & Jung, 2015). Vidare benämns 
begreppet adherence inom efterföljsamhetsforskningen med betydelse för 
behandlingens resultat. En definition som benämns är hur väl patientens beteende 
stämmer överens med sjuksköterskans rekommendationer. Det är ett samarbete där 
överenskommelse kring behandling eftersträvas, det innebär till skillnad från 
begreppet compliance att ordinationer inte skall tolkas som en order att följa, utan en 
rekommendation frivillig att följa (García Pérez, Álvarez, Dilla, Gil Guillén & Orozco 
Beltrán, 2013). 
  

Sjuksköterskans roll för patientens egenvård vid DMT2 
 
Patientens medvetenhet om att DMT2 är en komplex metabolisk sjukdom som i hög 
grad kräver förändring i patientens livsstil är av betydelse (Lundberg & Thrakul, 
2011). Sjuksköterskan har en skyldighet att informera, komma med förslag på 
egenvårdsåtgärder och tillsammans med patienten planera för hur egenvården skall 
utföras (Bostock-Cox, 2017). Som ansvarig för omvårdnadsarbetet har sjuksköterskan 
en central funktion i att undervisa patienter med diabetes, patientundervisningen 
bygger på att ta reda på vilken kunskap patienten har om sjukdomen. Det är viktigt 
att sjuksköterskan tänker på att information som ges hanteras på olika sätt av olika 
personer (Abolghasemi, 2014). Patienten kommer att behöva stöd och vägledning i 
den nya livssituationen och det är därför viktigt att sjuksköterskan är påläst och har 
kunskap om sjukdomen och patientens vardagssituation (Mohammadipour, 
Atashzadeh-Shoorideh, Parvizy & Hosseini, 2017). Sjuksköterskan bör ha ett 
professionellt bemötande med patienten och bedriva arbetet utifrån etiska principer 
med respekt för kulturella skillnader. Genom att vara professionell skapar 
sjuksköterskan en god relation med patienten, det leder till att patienten får 
upplevelsen av att dennes integritet och autonomi respekteras (Mohammadipour, 
Atashzadeh-Shoorideh, Parvizy & Hosseini, 2017). 
 
Undervisningen som sjuksköterskan ger är en process där sjuksköterskan förmedlar 
kunskaper och färdigheter som är nödvändiga, samt påverkar patientens beteende 
och attityder för att bevara och förbättra hälsa. Syftet med undervisningen är att 
stödja och stärka patientens egen kontroll över sjukdom och behandling. För att 
uppfylla syftet med patientundervisningen krävs det att patienten genomgår någon 
form av förändring i sitt beteende (Mohammadipour, Atashzadeh-Shoorideh, Parvizy 
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& Hosseini, 2017). Vasconcelos et al. (2018) menar att en bidragande orsak till 
bristande compliance i behandling är att patienten kan uppleva sig bli tillsagd av 
sjuksköterskan om vilka livsstilsförändringar som måste göras och att patienten inte 
själv får fatta beslut om sin vård. Det kan leda till att patienten vill vidmakthålla 
autonomi och oberoende och därför inte följer den behandling som rekommenderas. 
 
Syfte 
 

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes 
mellitus typ 2. 
 

Material och metod 

Design 
 
En litteraturöversikt har genomförts där kvalitativa artiklar inkluderats. En 
litteraturöversikt sammanställer befintlig data och ger en översikt över den forskning 
som finns i området. En kvalitativ litteraturöversikt är lämplig när studien syftar till 
att bidra till ökad kunskap om ett fenomen som är kopplat till en människas 
upplevelser (Friberg, 2017). En induktiv ansats har använts, det innebär att ett 
förutsättningslöst letande i text har gjorts utan att i förhand ha antagit att vissa 
förhållanden föreligger (Fridlund & Mårtensson, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
 
Polit och Beck (2016) beskriver en flödesmodell som består av nio steg, den används 
till hjälp vid urval av artiklar till studiens resultat. Ett syfte har formulerats utifrån 
steg ett. Därefter har sökstrategier valts för att hitta relevanta sökord och sedan har 
datasökning genomförts (steg 2 och 3). I steg fyra och fem har lämpliga artiklar valts 
ut och granskats noga. Artikelns titel lästes, om artikeln ansågs vara relevant för 
studiens syfte lästes även abstrakten och studiens syfte. I steg sex säkerställdes att de 
utvalda artiklarna svarade på syftet. I det sjunde steget granskades och analyserades 
den insamlade datan kritiskt. De artiklar som bedömdes vara relevanta sparades och 
lästes i sin helhet, det resulterade i att 16 artiklar valdes ut för att genomgå 
kvalitetsgranskning. Hälsohögskolan framtagna granskningsprotokoll användes vid 
kvalitetsgranskningen av artiklarna (bilaga 2). Artiklar har sökts i den elektroniska 
databasen CINAHL. Denna databas valdes för att finna artiklar aktuella för 
huvudområdet omvårdnad (Friberg, 2017). Trunkering användes på några sökord för 
att få ett bredare urval och den booleska sökoperatoren AND lades till för att 
optimera och avgränsa sökningens resultat (Polit & Beck, 2016). Följande sökord har 
identifierats och använts, diabetes type 2 AND self care or self management AND 
qualitative AND experience* AND patient*. Inklusionskriterier var vuxna patienter 
>18, peer-reviewed och kvalitativa artiklar skrivna mellan januari, 2013 - maj, 2018 
(bilaga 1).  
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Dataanalys 
 
I steg åtta och nio av Polit och Becks (2016) flödesmodell skrevs samtliga artiklar i 
resultatet ut i pappersform, de lästes och tolkades var för sig för att få en helhet. 
Materialet lästes upprepade gånger, därefter bearbetades och diskuterades artiklarna 
tillsammans för att jämföra uppfattningar om studiernas resultat. All relevant 
information som svarade på studiens syfte togs fram ur de utvalda artiklarna och 
skrevs ned i ett kollegieblock, överstrykningspennor i olika färger användes i syfte att 
markera huvudfynd och urskilja teman. Huvudfynden färgkodades sedan och skrevs 
in i ett dokument på datorn där fem underkategorier kunde identifieras. Utifrån 
underkategorierna framkom två huvudkategorier. Under hela analysarbetet fanns 
syftet uppskrivet för att undvika att felaktiga meningsenheter blev en del av 
resultatet. Likheter och skillnader diskuterades. Insamlad data redovisades i en 
beskrivande sammanställning i resultatet (Polit & Beck, 2016). Hänsyn har tagits till 
förförståelsen vid analys av data för att undvika påverkan på resultatet (Henricson & 
Billhult, 2012). Sjuksköterskeutbildningen har givit kunskap om DMT2 och praktiska 
erfarenheter finns genom verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbete i vården. 
 

Etiska överväganden 
 
Forskningsetiken i Sverige regleras främst av lag om etikprövning av forskning som 
avser människor (2003:460). De fyra etiska huvudkraven som skall tas hänsyn till i 
all forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, det innebär att undvika att människor i en studie såras, skadas eller 
utnyttjas (Kjellström, 2017). Inkluderade artiklar i denna studie har fått godkänt från 
en etisk kommitté och är enligt Forsberg och Wengström (2013) den forskning som 
skall användas. Denna studie är en kvalitativ litteraturöversikt vilket innebär att den 
är baserad på befintlig forskning inom ämnet (Kjellström, 2017). När en 
litteraturöversikt görs behövs i regel inget etiskt godkännande (Forsberg & 
Wengström, 2013). Regler som skall efterföljas är ett etiskt förhållningssätt, vilket 
innefattar att data i andra studiers resultat inte plagieras eller förfalskas i det egna 
resultatet (Codex, 2018). Etiska överväganden är en pågående process och har tagits 
hänsyn till under hela arbetet genom att objektivt ha redovisat all data som svarade 
mot syftet, utan att ha lagt några värderingar i eller förvrängt andra studiers resultat. 
 

Resultat 

 
I resultatet sammanställdes tio artiklar (bilaga 3) där två kategorier och fem 
underkategorier identifierades som erfarenheter av egenvård (figur 1).   
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Figur 1. En översikt av resultatets kategorier och subkategorier. 

 
Livsstilsförändringar 
 

Acceptans och kontroll 
 
Att få diagnosen DMT2 var antingen förväntat eller oväntat. Känslorna som beskrevs 
var ”en chock”, ”en lättnad” eller ”en väckarklocka” (Brackney, 2018). Patienter 
upplevde att förnekelse ledde till negativa konsekvenser för den nya livssituationen. 
Acceptans av sjukdomen ansågs vara en förutsättning för att kunna utföra en god 
egenvård (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Purcell & Cutchen, 2013; Shaw, 
Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012; Yi, Koh & Son, 2014). Patienterna försökte hitta 
möjliga orsaker till varför de fått sjukdomen för att kunna förstå och hantera 
diagnosen. Det framkom svårigheter att förstå vilka konsekvenser DMT2 kunde få i 
framtiden om den inte sköttes (Brackney, 2018; Purcell & Cutchen, 2013), DMT2 sågs 
som en mycket farlig sjukdom som ledde till benamputation och sexuell dysfunktion 
(Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018). Genomförandet av förändring 
sågs till en början som en komplicerad och svår process, men nödvändig för att 
minimera sjukdomens effekter på den fysiska hälsan och livskvalitén (Brackney, 
2018; Purcell & Cutchen, 2013). Vändpunkter kunde vara konfrontation av andra, 
vetskap om andras öden och konsekvenser av att inte ändra livsstilen (Shaw, Brown, 
Khan, Mau & Dillard, 2012). 
  
När deltagarna själva kunde anpassa vården ledde det till kontroll och insikt om att 
det fanns ett ansvar över den egna hälsan. Möjliga vägar att ta kontroll var genom att 
ta de läkemedel som förskrivits, gå på ögonundersökningar och dokumentera 
blodglukosmätningar (Brackney, 2018; Purcell & Cutchen, 2013). Kontroll ansågs 
vara en betydelsefull del i egenvården, det bidrog till minskad ångest och ökad 
trygghet (Brackney, 2018; Burridge et al., 2016; Li, Drury & Taylor, 2013; Purcell & 
Cutchen, 2013; Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012; Yi, Koh & Son, 2014) 
  
Egenvården ansågs viktig för att kunna leva ett liv fritt från diabeteskomplikationer 
(Burridge et al., 2016; Keene, Guo & Murillo, 2018; Purcell & Cutchen, 2013). 
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Värdefulla åtgärder var att kunna mäta blodglukosen självständigt (Burridge et al., 
2016; Purcell & Cutchen, 2013). Värdet på blodglukosmätaren bekräftade diagnosen 
genom att lära sig hur kost, motion och stress påverkade blodglukosen och vilka 
förändringar som behövde göras (Brackney, 2018; Burridge et al., 2016; Yi, Koh & 
Son, 2014). Det upplevdes ta mycket tid att leva efter sjukdomen (Keene, Guo & 
Murillo, 2018; Purcell & Cutchen, 2013), en bidragande faktor till ineffektiv 
blodglukosövervakning var rädsla för nålar (Li, Drury & Taylor, 2013; Purcell & 
Cutchen, 2013). Det framkom svårigheter att ändra på tidigare kostvanor och den 
rekommenderade kosten smakade inte lika bra, begränsningar vid intag av god mat 
upplevdes negativt (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Purcell & Cutchen, 2013; Yi, 
Koh & Son, 2014). Ett hjälpmedel till att kontrollera glukosnivåerna i blodet var att 
föra kostdagbok. Patienter valde att bli vegetarianer relaterat till en oro för kostens 
inverkan på DMT2 (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017). Praktiska strategier att 
hantera problem var att lära av erfarenhet, anpassa kosten och att söka information, 
det skapade förutsättningar att klara av fysiska symtom (Li, Drury & Taylor, 2013) 
  
Patienter upplevde att vid god compliance till läkemedelsordination behövde inte 
livsstilsförändringar genomföras, då inga symtom framträdde (Abreu, Nunes, Taylor 
& Silva, 2017; Burridge et al., 2016; Yi, Koh & Son, 2014). Patienter föredrog att 
kontrollera sjukdomen med kost och motion för att undvika läkemedelsbiverkningar. 
Motion kombinerat med kostförändringar beskrevs som ett verktyg att känna sig 
friskare och det var ett möjligt tillvägagångssätt att sänka blodglukosnivåerna (Abreu, 
Nunes, Taylor & Silva, 2017; Yi, Koh & Son, 2014). Brist på vilja, personlig disciplin, 
lathet, social uppfostran och resurser kunde utgöra svårigheter att utföra fysisk 
aktivitet (Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018). Andra fysiska 
begränsningar var diabetesrelaterad smärta (Li, Drury & Taylor, 2013) och samtidiga 
medicinska sjukdomar (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). 
  

Ekonomiska förutsättningar 
 
I länder där blodglukosmätare och blodglukosremsor inte omfattades av ett 
sjukförsäkringssystem blev resultatet att patienter inte mätte blodglukosen i hemmet 
av ekonomiska skäl trots viljan att göra det. Patienter upplevde att de hade pengar till 
glukosmätare däremot var blodglukosremsorna mer kostsamma (Brackney, 2018; Li, 
Drury & Taylor, 2013; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013). Läkemedel 
och andra diabetesrelaterade kostnader var också ett hinder (Abreu, Nunes, Taylor & 
Silva, 2017; Keene, Guo & Murillo, 2018). Färsk frukt, grönsaker (Purcell & Cutchen, 
2013) och andra hälsosamma livsmedel ansågs kostsamt och begränsade egenvården 
(Keene, Guo & Murillo, 2018; Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018; 
Purcell & Cutchen, 2013). Patienter med sämre ekonomiska förutsättningar upplevde 
höga bostadskostnader, det ledde till svårigheter att prioritera kost och medicinering. 
Avsaknad av bostad medförde problem med dagliga rutiner. De kunde inte laga mat 
på bestämda tider och fick äta det som erbjöds. Patienter utan bostad upplevde det 
svårt att bära runt på läkemedel och hämtade ut mindre åt gången för att kunna 
förvara det (Keene, Guo & Murillo, 2018). 
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Vikten av stöd 
 

Vårdrelation 
  
Interaktion med vårdpersonal, rutinmässiga kontroller och uppföljning värdesattes, 
det skapade en positiv miljö och en känsla av partnerskap med hälso- och 
sjukvårdspersonal vilket ledde till ökad motivation till egenvård (Burridge et al., 
2016; Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018). Hälso- och 
sjukvårdspersonal upplevdes ha negativ attityd i mötet (Masupe, Ndayi, Tsolekile, 
Delobelle & Puoane, 2018; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013), brist 
på empati och att de inte lyssnade (Li, Drury & Taylor, 2013; Purcell & Cutchen, 
2013). Patienter var skeptiska till att följa regler som vårdpersonal utarbetat, de 
ansåg att tillvägagångssättet var för komplext att kunna tillämpa i det vardagliga 
livet. Det var svårt att leva upp till alla krav på förändring (Burridge et al., 2016; 
Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013; Yi, Koh & Son, 2014). Det 
upplevdes viktigt att vara med och besluta om sin egen vård för större möjlighet att 
implementera det i vardagen (Li, Drury & Taylor, 2013). Stöd och påtryckning från 
vårdpersonal var positivt (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012), det fanns ett 
högt förtroende för läkare och en vilja att följa målen (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 
2017). 
  
Okunskap och rädsla för diagnos och behandling fanns hos patienter (Masupe, Ndayi, 
Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018). Kunskap och utbildning från vårdpersonal 
ansågs vara en central resurs vid hantering av DMT2 (Shaw, Brown, Khan, Mau & 
Dillard, 2012). Vikten av information om näringsintag, kostalternativ och insulinets 
inverkan på glukosnivåerna i blodet betonades (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 
2012), brist på kunskap om hur kroppen påverkas hindrade utförandet av egenvård 
(Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 
2018; Purcell & Cutchen, 2013, Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). Brist på 
motivation framkom trots kunskap om sjukdomen (Burridge et al., 2016). 
 

Familj och sociala nätverk 
 
Det fanns en rädsla för att berätta om sjukdomen till vänner och en oro för att det 
skulle förstöra deras relation på grund av okunskap (Li, Drury & Taylor, 2013; Shaw, 
Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). Skam och stigma över att ha drabbats av 
sjukdomen framkom, DMT2 ansågs vara förknippat med ohälsosam livsstil, det ledde 
till att patienter dolde sjukdomen och hellre isolerade sig än att delta i sociala 
sammanhang (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012; Yi, Koh & Son, 2014). 
Familj och vänner var generellt sätt framstående källor till stöd, makar ansågs vara 
särskilt viktiga (Purcell & Cutchen, 2013; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 
2013; Yi, Koh & Son, 2014).  Strategier för coping innefattade hjälp med 
hushållssysslor, ekonomiskt stöd, ständiga påminnelser och tröst. Familjens 
deltagande vid val av behandling och stöd av förändring av dagliga rutiner hade 
positiv inverkan (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017). Även om uppmuntran var 
mestadels ett stöd kunde deras uppmuntran ibland vara en irritation framförallt när 
de försökte kontrollera patientens kost (Purcell & Cutchen, 2013). Ett hinder var när 
familjemedlemmar inte var insatta i sjukdomens innebörd, de hade svårigheter att 
förstå patientens lidande fullt ut (Purcell & Cutchen, 2013; Shaw, Brown, Khan, Mau 
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& Dillard, 2012; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013; Yi, Koh & Son, 
2014). Förväntningar och ansvar i hemmet nämndes som en börda, det fanns inte tid 
till livsstilsåtgärder (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Li, Drury & Taylor, 2013; 
Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018; Purcell & Cutchen, 2013; Shaw, 
Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 
2013). Bland arbetskollegor fanns en oförståelse för betydelsefulla matrutiner (Li, 
Drury & Taylor, 2013), däremot ansågs de generellt sätt vara ett gott stöd (Li, Drury & 
Taylor, 2013; Purcell & Cutchen, 2013). Att träffa andra med samma erfarenheter 
ansågs vara ett positivt stöd i egenvården (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Li, 
Drury & Taylor, 2013; Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018; Purcell & 
Cutchen, 2013; Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012; Shen, Edwards, Courtney, 
McDowell & Wei, 2013), supportgrupper gav uppmuntran till att följa kost- och 
näringsrekommendationer och hantera situationen. Stöd från andra patienter ledde 
till positiva hälsoutfall genom ökad medvetenhet om hur hälsosam kost, motion och 
medicinering kunde hanteras (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). Internet 
upplevdes vara ett komplement till supportgrupper (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 
2017; Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). TV var en annan källa till 
information (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017). Gemensamma inomhusaktiviteter 
och gratis träning anordnat av samhället var uppskattat (Shen, Edwards, Courtney, 
McDowell & Wei, 2013). 
  

Andlighet och kultur 
  
Deltagarnas religiösa övertygelser ansågs värdefulla. Kyrkan, tron och att be böner 
gav tröst och bidrog till ett känslomässigt stöd (Brackney, 2018; Purcell & Cutchen, 
2013; Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). Böner bidrog till positiva känslor 
och lättare hantering av ångest (Li, Drury & Taylor, 2013). Patienter upplevde att tron 
kunde bota deras sjukdom (Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018; 
Purcell & Cutchen, 2013). Andlighet sågs som en resurs att hantera utmaningar och 
göra förändringar i beteendet, gud kunde hjälpa patienter att förändra kostvanor. 
Religionen upplevdes vara ett ständigt stöd, vilket inte gick att finna i andra 
relationer (Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). 
 
Det fanns en låg tillit till västerländsk medicin, patienter föredrog att behandla DMT2 
med naturläkemedel i form av örtté och balsampäron. Vid instabila blodglukosnivåer 
fanns förståelsen för att de var tvungna att ta västerländsk medicin för att inte skada 
kroppen (Li, Drury & Taylor, 2013; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 
2013). Mat beskrevs ha en social och kulturell betingelse och frestelsen för ohälsosam 
kost nämndes (Li, Drury & Taylor, 2013; Purcell & Cutchen, 2013; Shen, Edwards, 
Courtney, McDowell & Wei, 2013) Det fanns en skillnad i vilka livsmedel som 
uppfattades hälsosamma beroende på kultur (Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & 
Puoane, 2018). Hög fetthalt, socker och kalorier var en del av den amerikanska 
kulturen, det upplevdes svårt att neka det som erbjöds (Purcell & Cutchen, 2013). Det 
traditionella kinesiska köket innehöll också olämplig mat för personer med DMT2 
och det fanns svårigheter att ändra sådana vanor. Kulturen var viktigare än att få leva 
några år längre (Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013; Yi, Koh & Son, 
2014). Traditioner var viktiga att följa, det ansågs vara oartigt i sociala sammanhang 
att neka mat och dryck (Yi, Koh & Son, 2014). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Studien är av induktiv design. Designen valdes för att skapa en förutsättningslös 
utgångspunkt och för att inte begränsas av teoriramen när resultatet skrevs 
(Henricsson & Billhult, 2012). En nackdel med induktiv ansats kan vara att det 
endast förklarar fenomenet och inte bakomliggande orsak (Priebe & Landström, 
2017). Kvalitativa artiklar inkluderades för att syftet var att beskriva patienters 
erfarenheter av egenvård vid DMT2. Kvalitativa studier är en lämpad metod vid 
undersökning av patienters känslor, upplevelser och erfarenheter av ett fenomen 
(Segesten, 2017). Upplevelser av egenvård skiljer sig bland patienter, en försiktighet 
bör iakttas vid generalisering av resultatet vid kvalitativa studier däremot kan andra 
patienter med DMT2 erfara liknande känslor (Henricson, 2017).  
  
Artiklar söktes i databasen CINAHL. I en kvalitativ studie finns ingen absolut sanning 
eller fel i en patients levda erfarenheter av ett fenomen och det är inte meningen att 
kvantifiera resultatet (Henricson & Billhult, 2017), därför bedömdes valda artiklar 
från en databas vara tillräckligt för att kunna beskriva patienters erfarenheter av 
egenvård vid DMT2. Att använda sig utav en databas kan ses som en svaghet, 
chansen att finna fler relevanta artiklar med omvårdnadsfokus ökar vid användning 
av flera databaser och kan stärka resultatets sensitivitet och trovärdighet (Henricson, 
2017). Svensk MeSH var till hjälp vid översättning av svenska omvårdnadstermer till 
engelska för att finna relevanta sökord. Sex sökord skrevs i fritext i olika 
kombinationer, diabetes type 2 var valt ämne som skulle studeras, self care or self 
management valdes för att beskriva egenvård. Sökorden qualitative, experience*, 
patient* användes för att studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter. 
Relevanta sökord har tagits fram med hjälp av bibliotekarie och ord som 
artikelförfattare använt, utvalda ord är nödvändigtvis inte de enda som passar, utan 
en tolkning (Karlsson, 2017). Sökningen genererade i användbara artiklar, därför 
ansågs sökorden relevanta. En nackdel med att begränsa sökningen kan vara att 
andra relevanta artiklar faller bort (Henricson, 2017). Vid sökning på diabetes type 2 
gavs ett större antal träffar än sökning på diabetes mellitus type 2 därav valdes det 
förstnämnda. Det fanns mycket forskning kring valt område, det krävde 
begränsningar i sökningen för att få en hanterbar mängd och mer specifika artiklar. 
  
Inklusions- och exklusionskriterier är av betydelse för studiens kvalitet (Henricson, 
2017). Exklusionskriterier var inte nödvändigt för denna studie med anledning av väl 
beskrivna inklusionskriterier. Inklusionskriterier var patienter över 18 år för att 
beskriva vuxnas erfarenheter, artiklarna skulle vara kvalitativa och skrivna inom de 
fem senaste åren för att bygga resultatet på senaste forskning inom området. Polit 
och Beck (2016) skriver att litteraturöversikter bör baseras på aktuell forskning, 
nyare artiklar gör resultatet i studien mer aktuellt. Peer-reviewed artiklar 
inkluderades för att stärka resultatets trovärdighet. Information som lyfts fram ska 
vara vetenskaplig, tillförlitlig och granskad (Kjellström, 2017). Artiklarna granskades 
var för sig och tillsammans för att öka resultatets tillförlitlighet. Inkluderade artiklar 



 

12 
 

hade en poäng på minst sex av åtta enligt kvalitetsgranskningsprotokollet, det ansågs 
vara av hög kvalitet och ökar resultatets trovärdighet.  
  
Studiens pålitlighet kan ha påverkats av att resultatet består av studier med skilda 
intervjumetoder (Henricson, 2017). Studien bygger på semistrukturerade intervjuer, 
djupintervjuer och fokusgrupper, det gör att det kan vara problematiskt att dra 
tillförlitliga slutsatser av resultatet. Dataanalysen har kvalitetssäkrats genom att 
författarna först individuellt har granskat artiklarna och fått en helhetsbild, sedan har 
artiklarna diskuterats tillsammans för att finna delarna. Underkategorier har 
jämförts och tillsammans har en ny helhet skapats och utgjort resultatet, det kan 
enligt Henricson (2017) stärka resultatets tillförlitlighet. Trovärdigheten har styrkts 
genom att handledare och handledningsgrupp har läst och givit kritik på 
resultatbeskrivningen och kontrollerat att det svarar på syftet (Henricson, 2017). 
Författarna har reflekterat över förförståelsen för att undvika att egna tolkningar och 
känslor har påverkat resultatet, diskussioner kring förförståelsen har skett under hela 
processens gång vilket leder till ökad trovärdighet (Henricson, 2017). Det går inte att 
helt utesluta att dataanalysen och resultatet har påverkats av förförståelsen och andra 
utomakademiska erfarenheter (Polit & Beck, 2016). 
  
Inkluderade artiklar har gjorts i flera olika länder och världsdelar, Europa, Oceanien, 
Nordamerika, Asien och Afrika för att belysa olika kulturers perspektiv av egenvård. 
Studien har genererat i en bred syn på problemet världen över, vilket kan ses som en 
styrka (Henricson, 2017). Skillnader i sjukvårdssystem mellan olika länder kan göra 
att delar av resultatet inte går att tillämpa i Sverige (Henricson, 2017).   
  
Författarna har genom studiens alla delar tagit hänsyn till de etiska aspekterna 
genom att undvika att tolka och förvränga deltagarnas meningar. Att klargöra brister 
i språket är ett krav (Kjellström, 2017). Engelska är inte författarnas modersmål, det 
kan ha medfört risk för misstolkning av text. Citat där det förekommit talspråk har 
försvårat tolkningen eftersom ord kan ha en mångfaldig innebörd beroende på 
kultur. Vid tillfällen där språkkunskaperna inte ansågs tillräckliga har ett digitalt 
lexikon använts. 
 

Resultatsdiskussion 
 
I resultatdiskussionen valdes fyra utav fem huvudfynd ut för diskussion, acceptans 
och kontroll, vårdrelationer, familj och sociala nätverk och andlighet och kultur. 
 Ekonomiska förutsättningar valdes att inte diskuteras, då det främst var ett 
framstående fynd i låginkomstländer som inte omfattades av ett 
sjukförsäkringssystem. Examensarbetet förväntas vara användbart för 
sjuksköterskor i Sverige.  
  
Acceptans av sjukdomen var första steget i att kunna utföra god egenvård, förnekelse 
kunde leda till negativa konsekvenser vid förändring av livsstilen. Kato et al. (2016) 
skriver att genom att acceptera sjukdomen och se positivt på tillståndet kan patienten 
få ökad motivation och viljekraft till ansvarstagande. Det var tydligt att patienter som 
upplevde skam och inte var införstådda hade större svårigheter att anpassa vardagen 
efter sjukdomen, som sjuksköterska är det grundläggande att inte skuldbelägga 
patienten för val av livsstil. 
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Genom att ta kontroll av sjukdomen minskade känslor av oro och ångest, det 
upplevdes viktigt att inte låta sjukdomen styra över deras liv, en känsla av kontroll 
bidrog till bättre hantering av egenvården. De visade sig finnas brist på kunskap 
bland patienter med DMT2. Khan, Lasker och Chowdhury (2011) menar att dålig 
compliance, brist på kunskap, förnekelse och sociala problem utgör orsaker till dålig 
kontroll. Sjuksköterskans attityd har betydelse för compliance till behandling (Jung, 
Lee, Kim & Jung, 2015). Orem (2001) menar att förmågan att utföra egenvård 
påverkas av mognad, vilja, hälsotillstånd och omgivning. Vidare beskriver Orem 
(2001) att patienter med kunskapsbrist är i behov av professionell vård för att 
utveckla kunskap om sjukdomen. Sjuksköterskan kan bidra med förbättrad egenvård 
genom att informera, undervisa och motivera patienten. 
  
Grunderna för egenvård vid DMT2 är att kunna mäta och tolka sitt blodglukos 
(Shrivastava, Shrivastava, & Ramasamy, 2013). En effektiv blodglukosmätning gav 
vägledning i hur kost, motion och stress påverkade hälsan och vilka förändringar som 
stabiliserade blodglukosnivån. Förändring i kost och motion bidrog till hälsa och var 
ett sätt att sänka blodglukosnivån, det stärks av Lundberg och Thrakul (2011). Flera 
hade kunskapen om motionens inverkan på hälsan däremot fanns en osäkerhet i hur 
motionen påverkade blodglukosnivån (Berenguera et al., 2016). Detta visar på vikten 
av kunskapens betydelse för egenvård för att patienten ska uppleva livskvalitét, har 
patienten bristande kunskaper leder det till sämre utförande av egenvård. 
  
Fysiska möten och en god relation med vårdpersonal värdesattes, bristande relation 
och höga krav upplevdes negativt för egenvården. Tidigare forskning visar att en nära 
relation med vårdpersonal förbättrade samarbetet och bidrog med ökad kunskap om 
sjukdomen (Murphy et al., 2011). Partnerskap med vårdpersonal skapade en positiv 
miljö och ledde till ökad motivation att utföra egenvård, det stärks av Philips (2016). 
 Viljan har betydelse för hur mycket en person klarar av vid utförande av egenvård 
(Orem, 2001). Reflektion kring betydelsen av en god relation till patienten har lyfts 
för att kunna ge en personcentrerad vård. Patienten bör vara med och besluta om sin 
egen vård, genom att ha behoven i fokus kan compliance till god egenvård öka. 
  
I resultatet beskrevs en skam över att ha sjukdomen, sociala sammanhang ansågs 
vara en utmanande miljö att göra livsstilsförändringar i, vilket ledde till isolering från 
sociala sammanhang, detta stöds av en studie av Kato et al. (2016). Utmaningar kring 
detta kunde enligt Benavides-Vaello och Brown (2016) bero på rädsla för 
stigmatisering. Uppfattningar om sjukdomen kan skilja sig beroende på vart 
patienten kommer ifrån. Kulturen kan påverka synen på sjukdomen och vilken 
kunskap patient och samhället har om DMT2, vilket sjuksköterskan bör ha i åtanke 
vid möte med patienten. 
  
Familjen var ett gott stöd vid förändringar av livsstil i det dagliga livet. Betydelsen av 
familjens delaktighet och stöd bekräftas av Benavides-Vaello och Brown (2016). Det 
framkom i en studie att det fanns skillnader i stödets funktion mellan könen, när män 
diagnostiserades ändrades hela familjens livsstil och deras fruar upplevdes vara ett 
positivt stöd, när kvinnan fick diagnosen var det bara hennes livsstil som förändrades 
och en känsla av isolering från familjen framkom (Mathew, Gucciardi, De Melo & 
Barata, 2012). Familjen beskrevs även som ett hinder för egenvården i de fall där 
familjemedlemmar inte var insatta i sjukdomens innebörd och förstod patientens 
lidande. Fyndet styrks av Albarran, Ballesteros, Morales och Ortega (2006), som 
beskriver att liten förståelse bland familjemedlemmar och en ovilja att ändra egna 
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rutiner kan försvåra patientens egenvård vid DMT2. Orem (2001) menar att brist på 
familjestöd kan begränsa egenvården och sjuksköterskan behöver informera familjen 
om vikten att stödja patienten vid utförande av egenvård. En reflektion är att 
familjens delaktighet kan ha olika innebörd för patienten i egenvården. Alla har inte 
en familj eller vill att de ska vara delaktiga i vården, medan familjens delaktighet för 
andra kan ha stor betydelse.   
  
Supportgrupper och att träffa andra som delade liknande erfarenheter ansågs 
värdefullt i hantering av egenvården. Genom utbyte av erfarenheter kunde deltagarna 
få tips, uppmuntran och en känsla av gemenskap (Henderson et al., 2014; Nagelkerk, 
Reick & Meengs, 2006). Stöd från andra med DMT2 resulterade i bättre kontroll av 
blodglukosen (Qi et al., 2015). Sjuksköterskan har ett ansvar att identifiera behov och 
brister i egenvården (Orem, 2001), att informera patient och anhöriga om de 
stödgrupper som finns kan öka motivationen att utföra egenvård. 
  
Patienter upplevde att religiösa övertygelser gav tröst och bidrog till ett känslomässigt 
stöd, andlighet sågs som en resurs att hantera utmaningar vid DMT2 och göra 
förändringar i beteendet. Carbone, Rosal, Torres, Goins och Bermudez (2007) menar 
att tron användes som vägledning för att kunna kontrollera sjukdomen och bibehålla 
livskvalitét. Det framkom att patienter bad flera gånger om dagen med tron om att 
det skulle hjälpa de att bli friskare (Lundberg & Thrakul, 2011). Ett intressant fynd 
var att patienter uttryckte att högre makter styrde hälsan, råd som gick emot 
patientens livsåskådning bidrog till att rekommendationerna inte följdes (Ebrahim, 
Villiers & Ahmed, 2014). I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att 
sjuksköterskan accepterar olika sätt att hantera sjukdom och har en öppenhet för 
olika religioner. Genom att vara påläst är det lättare att informera om hur olika 
religiösa traditioner kan inverka på DMT2 och hälsan. 
  
Traditioner var viktiga att följa, det ansågs vara oartigt i sociala sammanhang att 
neka mat och dryck, mat beskrevs ha en social och kulturell betingelse. Carolan, 
Holman och Ferrari (2014) skriver att traditionell mat, olämplig för patienter med 
DMT2, var viktig för kultur och det sociala livet. En annan studie beskriver att ta 
emot alkohol som ett tecken på gästfrihet, något som förväntades accepteras i sociala 
sammanhang (Song, Lee & Shim, 2009). Det fanns en önskan om att de allmänna 
kostrekommendationerna, given av sjukvårdspersonal, skulle anpassas efter 
patientens preferenser och kultur (Inzucchi et al., 2012). Sjuksköterskan bör ge råd 
och rekommendationer utifrån ett personcentrerat synsätt, om sjuksköterskan 
misslyckas med vårdrelationen kan det leda till att patienten inte erhåller 
compliance.  
 

Kliniska implikationer 
 
Litteraturöversikten förväntas ge sjuksköterskor bättre förståelse för hur de kan 
hjälpa patienter att utföra en god egenvård. Genom att göra patienten delaktig i 
beslut och ta hänsyn till patientens bakgrund, vardagssituation och kultur kan 
förändringarna bli lättare för patienten att genomföra i vardagen. En god relation 
med sjuksköterskan kan öka patientens motivation att följa rekommenderad 
behandling, det bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. Förslag till vidare forskning är 
att undersöka vilka faktorer som främjar god compliance till egenvård för patienter 
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med DMT2, alternativt att undersöka faktorer som främjar en god relation till 
vårdpersonal för patienter med DMT2. 
 

Slutsatser 

Erfarenheter av egenvård vid DMT2 visades skilja sig mellan patienter, det framkom 
både positiva och negativa upplevelser av egenvård. Patienter med DMT2 behöver ta 
stort ansvar för sin sjukdom och det kräver mycket av patienten. Framstående var en 
skam över att ha fått sjukdomen, svårigheter vid kosthantering och att bryta gamla 
vanor. En stark matkultur fanns i olika delar av världen och försvårade compliance 
till rekommenderad kost. Stöd från familj var en central del i egenvården, men deras 
oförståelse kunde ibland utgöra ett hinder. Patienter upplevde erhålla otillräcklig 
kunskap om sjukdomen, det framkom brister vid stöd och informationsgivning från 
vårdpersonal, vilket försvårade hantering av DMT2. Fysiska möten och en god 
relation med vårdpersonal värdesattes. Möjligheter till förbättring inom detta område 
finns, genom att ge individanpassad information och se till hela människan kan 
patienters erfarenheter av egenvård förbättras. Litteraturöversikten bidrar med ökad 
kunskap och bättre förståelse för patientens erfarenheter, behov av omvårdnad och 
anledningar till att rekommenderad behandling inte följs. 
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AND patient* 

Peer- 
Reviewed, 
kvalitativa 
artiklar, 
januari 2013-
maj 2018 

90 90 72 16 10 
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Bilaga 3. Artikelmatris till resultatartiklar 
 
 

Nr.
  

Författare, 
år & land  

Titel, 
tidskrift  

Syfte  Design & 
metod  

Antal 
deltagare, 
ålder & 
kön  

Resultat  Kvalit
ét  

1.  Brackney, 
D. E. 
(2018). 
Amerika.  

Enhanced se
lf-monitorin
g blood gluc
ose in 
non-insulin-r
equiring Typ
e 2 diabetes: 
A qualitative 
study in pri
mary care.  
 
Journal of Cl
inical Nursi
ng  

“To contribute to
 both theoretical 
and 
practical underst
anding of the rol
e of self-monitori
ng blood glucose 
for self-manage
ment 
by describing the
 experience of pe
ople with non-in
sulin-requiring T
ype 2 diabetes in 
an enhanced stru
ctured self-monit
oring blood gluc
ose intervention.
”  

Kvalitativ 
metod 
med  
deskriptiv 
design. 
Öppen 
intervjume
todik.  

7 kvinnor 
och 4 
män (47-
73år)  

Personer med 
DMT2 
kontrollerade 
blodglukosnivån fö
r att bekräfta 
diagnosen, 
övervinna rädslor 
och för att få 
förklaring på hur 
livsstilen 
påverkar blodgluko
snivån. 

Del 1: 
4/4  
 
Del 2: 
8/8  

2.  Burridge, 
L. H., 
Foster, M. 
M., 
Donald, 
M., Zhang, 
J., Russell, 
A. W., & 
Jackson, C. 
L. (2015). 
Australien.
  
  

Making sens
e of change: 
Patients’ vie
ws of diabete
s and GP-
led integrate
d diabetes ca
re.  
 
Health Expe
ctations.  
  

“This study 
investigated pati
ents’ perceptions 
and experiences 
of type 
2 diabetes (T2D
M), self-care and 
engagement 
with GP-led integ
rated diabetes ca
re.”  
  

Kvalitativ 
metod 
med 
djupintervj
uer. 
  

14 kvinnor 
och 16 
män (50 – 
65 år)  

Deltagarna 
upplevde 
att livsstilsförändri
ngar var 
nödvändigt, men 
svåra att anpassa 
till det dagliga 
livet. Deltagarnas v
ärderingar stämde 
inte överens med 
sjukdomens krav.  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
8/8  

3.  Purcell, N. 
& Cutchen, 
L. (2013). 
Amerika.  
  

Diabetes 
Self-
Managemen
t Education f
or African A
mericans: Us
ing the PEN-
3 Model to A
ssess Needs. 
 

“The purpose of 
this qualitative 
study is 
to assess African 
Americans' exper
iences managing 
type 2 diabetes.”  
  

Kvalitativ 
metod 
med 
fenomenol
ogisk 
design. 
Fokusgrup
per och 
semistrukt
urerade 

8 kvinnor 
och 8 män 
(medelålde
r 52,7år)  

Deltagarna 
upplevde att det var 
viktigt med 
partnerskap och 
stöd från 
vårdpersonal. 
Religion och socialt 
stöd var viktigt. Det 
fanns en rädsla för 
diabeteskomplikati

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
8/8  



 

 
 

American 
Journal of H
ealth Educat
ion.  

intervjuer.  oner och nålar. 
Andra upplevde att 
det tar tid och är 
kostsamt att äta 
hälsosamt.  

4.  Shen, H., 
Edwards, 
H., 
Courtney, 
M., McDo
well, J & 
Wei, J. 
(2013).  Ki
na.  

Barriers and 
facilitators t
o 
diabetes self-
management
: Perspective
s of order co
mmunity dw
ellers and he
alth professi
onals in 
China. 
 
Internationa
l  
journal of nu
rsing practic
e  

“The aim of this 
study was to 
explore 
perceived barrier
s and facilitators 
to diabetes self-
management for 
both older 
community 
dwellers and 
health 
professionals in 
China”  
  

Kvalitativ 
metod 
med fokus
grupper. 

8 kvinnor 
och 9 män 
(60-75år)  

Det fanns en 
motvilja 
mot västerländsk m
edicin, rollförväntn
ing från familj och 
brist på 
pålitliga informatio
nskällor. 
Deltagarna 
upplevde brist på 
kommunikation 
med 
sjukvårdspersonal. 
Goda relationer och 
utbildning var 
gynnsamt.  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
7/8 

5.  Li, J., 
Drury, V., 
& Taylor, 
B. (2013). 
Singapore  

‘Diabetes is 
nothing’: Th
e experience 
of older 
Singaporean 
women 
living and 
coping with 
type 2 
diabetes.  
 
Contempora
ry Nurse  
  

“The purpose of 
this study was to 
describe, 
through 
qualitative 
methods, the 
experiences and 
ways of coping of 
older 
Singaporean 
Chinese women 
with type 2 
diabetes”  
  

Kvalitativ 
metod 
med semi-
strukturer
ade 
intervjuer.  

10 kvinnor 
(60-69år)  

Deltagarna 
upplevde att 
diagnosen bidrog 
till 
stora utmaningar 
gällande kost, 
träning och 
levnadsvanor.  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
8/8 

6.  Yi, M., 
Koh, M., & 
Son, H. 
(2014). 
Korea.  
  

Rearranging 
Everyday 
Lives among 
People with 
Type 2 
Diabetes in 
Korea. Kore
an  
 
Journal of A
dult Nursing

“The purpose of 
the study was to 
understand 
what are the 
experiences and 
management of 
type 2 diabetes 
in everyday lives 
among Korean 
people”  
  

Kvalitativ
metod 
med 
djupintervj
uer. Groun
ded theory
.  

6 kvinnor 
och 15 mä
n (39-
75år)   

Fyra steg 
identifierades: 
ignorans, 
kämpande, 
kompromisser  
och förlikning. 
Varje steg 
illustrerade 
problem och/eller 
strategier 
deltagarna hade 

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
7/8  



 

 
 

  
  

  när de  
behandlade DMT2  
  

7.  Abreu, 
L., Nunes, 
J. A., 
Taylor, P., 
& Silva, S. 
(2017). Por
tugal.  
  

Distributed 
health 
literacy 
among 
people living 
with type 2 
diabetes in 
Portugal: 
Defining 
levels of 
awareness 
and 
support.  
 
Health & 
Social Care 
in the 
Community  
  

“This study 
embraces a 
patient-
centerd and 
narrative-
oriented notion 
of health 
literacy, 
exploring how 
social networks 
and 
personal experie
nces constitute 
distributed 
health literacy ( 
DHL) by 
mapping out 
health literacy 
mediators of 
each individual 
and how they 
enable self-
management skil
ls and knowledge 
of health 
conditions.”  
  

Kvalitativ 
metod 
med semis
trukturera
de 
intervjuer. 
Grounded 
theory.  

14 kvinnor 
och 12 mä
n (37-84)  

Tre olika teman 
framkom: hanterin
g 
av diagnosen, själv
hanteringsförmåga 
och förmedling av 
kunskap från 
hälsosjukvårdspers
onal.  
  

Del 1: 
4/4  
 
Del 2: 
7/8  

8.  Keene, D. 
E., Guo, 
M., & 
Murillo, S. 
(2018). 
Amerika.  
  

“That wasnt 
really a place 
to worry 
about 
diabetes”: 
Housing 
access and 
diabetes 
self-
management 
among low-
income 
adults.  
 
Social 
Science & 
Medicine  
  

“The aim of this 
study was to 
examine how 
both housing 
challenges and 
housing 
resources shaped 
diabetes self-
management 
behaviors.”  
  

Kvalitativ 
metod 
med semi-
strukturer
ade 
intervjuer. 
Grounded 
theory.  

19 kvinnor 
och 21 
män 
(medelålde
r 51år)  

Resultatet beskrev 
hur 
bostadssituationen 
påverkade 
deltagarnas 
förmåga att 
prioritera 
egenvården, 
upprätthålla 
diabetesrutiner 
och bekosta diabete
srelaterade 
utgifter.  
  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
6/8  



 

 
 

9.  Masupe, T. 
K., Ndayi, 
K., Tsolekil
e, 
L., Delobel
le, P., 
& Puoane, 
T. 
(2018). Sy
dafrika  

Redefining 
diabetes and 
the concept 
of self-
management 
from a 
patient’s 
perspective: 
Implications 
for disease 
risk factor 
management
.  
 
Health Educ
ation Resear
ch  
  

“The aim of this 
study was to 
identify and gain 
in-depth 
understanding of 
contextual and 
environmental 
issues pertinent 
to the patient 
that could 
influence Type 
2-diabetes 
mellitus (T2DM) 
care and self-
management. “  

Kvalitativ 
metod. Fe
nomenlogi
sk design 
med djupi
nyervjuer 
och fokusg
rupper. 

Kvinnor 
och män 
(35-72år)  

Patienter 
definierade TMD2 
som en fysiskt 
och känslomässigt 
svår sjukdom. 
Matkultur och soci
okulturella faktorer
s påverkan. 

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
7/8  

10.
  

Shaw, J. 
L., Brown, 
J., Khan, 
B., Mau, 
M. K., & 
Dillard, D. 
(2012). 
Amerika.  
  

Resources, 
Roadblocks 
and Turning 
Points: A 
Qualitative 
Study of 
American 
Indian/ 
Alaska 
Native 
Adults with 
Type 2 
Diabetes.  
 
Journal of 
Community 
Health  
  

“The objective of 
this study was to 
explore 
perceived 
psychosocial 
needs and 
barriers to 
management of 
diabetes among 
AN/AI adults 
with type 2 
diabetes 
receiving care at 
the Alaska 
Native Primary 
Care Center 
(ANPCC) to 
inform 
programmatic 
efforts and 
potential future 
research.”  

Kvalitativ 
metod 
med  
fokusgrup
per och 
individuell
a 
intervjuer.  

13 vuxna 
(>18 år)  

Tre teman 
identifierades: 
psykosociala 
erfarenheter av typ 
2 diabetes, resurser 
vid hantering av 
diabetes, 
vägspärrar vid 
hantering av 
diabetes och 
vändpunkter i 
sjukdomen.  
  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
7/8  

 


