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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk folksjukdom. Sjukdomen kan 
leda till flera komplikationer både långsiktig och kortsiktigt. För att undvika 
komplikationer utförs därför egenvård. Vid egenvård tar sjuksköterskan tillvara på 
patientens resurser och låter patienten vara så självständig som möjligt. För att minska 
kostnaderna för vården men även ge patienterna större frihet att leva sina liv. 
 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2  
 
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats utifrån 12 artiklar, som 
analyserats med Fribergs femstegsmodell.  
 

Resultat: Två teman presenterades i resultatet ” Social påverkan av egenvården” och 
”kunskapens betydelse för egenvården”.  
 

Slutsats: Patienters erfarenheter av egenvård visar att sociala grupper kan stötta men 
även skapa frustration. Kulturella och socioekonomiska tillhörigheter har en stor 
inverkan på egenvården. Kunskapen påverkar inställning till egenvård. Det är därför 
tydligt att det finns ett behov av individanpassad information. Egenvård är komplext 
men väldigt nödvändigt. Det finns många erfarenheter som påverkar egenvården. 
Dessa är baserade på patienternas och andras förståelse för egenvård och dess 
utmaningar.  
 
Sökord: Diabetes mellitus typ 2, Self care, kvalitativ, patientperspektiv. 
 



 
 

Summary 
 
Background: Type 2 diabetes is a wide-spread chronic disease. Untreated diabetes 
leads to complications both long-term and short-term. Therefore, in order to avoid 
complications, self-care is performed, which means that the nurse takes advantage of 
the patients’ resources to let the patient be as independent as possible and therefore 
something that is desirable to maintain. This to reduce the cost of hospital care and 
give patients more freedom to live their lives.   
 
Purpose: To describe patients' experiences of self-care with diabetes mellitus type 2. 
Method: A qualitative review of literature with inductive approach based on 12 articles, 
analyzed by means of using Friberg's five step model. 
 
Result: Two repeated themes presented in the result "Social impact on selfcare" and 
"knowledge impact on self-care".  
 
Conclusion: Patients experiences of selfcare are that social groups can both be 
supporting but also frustrating. Culture and socioeconomic status have a big impact on 
selfcare. Knowledge affects compliance to selfcare. There is a need for personalization 
of information. Self-care is a complex but highly necessary resource, there are many 
experience’s that affect self-care. These factors are based on others' and their own 
understanding of self-care and its challenges.  
 
Keywords: Diabetes mellitus type 2, Self-care, qualitative, patients’ experience  
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Inledning 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som drabbar människor i hela världen. 1 av 11 
människor har diabetes mellitus. Det betyder att det finns 244 miljoner människor i 
världen med diabetes mellitus (WHO, 2017). Patienter som har diabetes har en 
förhöjd risk för hälsorelaterade problem och behöver förändra sin vardag för att kunna 
hantera sin sjukdom. Vid diabetes riskerar man bland annat att drabbas av skador i 
njurar, ögon, hjärta och fötter (Ericson & Ericson, 2012). Litteraturöversikten kommer 
vara inriktad mot patienter med diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och mot den egenvård 
som patienterna själva sköter. Egenvård avlastar vården men är framför allt en stor 
förutsättning för patientens självständighet (WHO, 2013).  För sjuksköterskan blir 
därför kunskapen om de erfarenheter som påverkar egenvården hos patienten viktig. 
Vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna ge en bra omvårdnad.  
 

Bakgrund 

Diabetes     

Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen saknar förmåga, eller har 
nedsatt förmåga att reglera glukos som finns i blodet. Sjukdomen kännetecknas av att 
glukoshalten i blodet är förhöjd. Detta för att kroppen antingen är autoimmun mot 
betaceller som producerar insulin. Den typen av diabetes kallas då för typ 1. Det kan 
också vara så att betacellerna inte producerar nog med insulin för att hantera glukosen 
i blodet. Den varianten av diabetes kallas då för typ 2 (Diabetesförbundet, 2017). 
Insulinets funktion i kroppen är att signalera till vävnadscellerna att börja absorbera 
glukos som finns i blodet, in i muskler och fettvävnad. Insulinet fungerar som en nyckel 
för glukosen och öppnar cellen för upptag av glukos. En annan funktion är även att 
hämma frisättning av glukos från levern. Fungerar inte detta blir glukosen kvar i 
blodet, vilket vid högre nivåer är skadligt för kroppen (Casey, 2018).  
 
Vid DMT2 finns det ingen adekvat respons på de aktuella insulinnivåer som kroppen 
har. Detta betyder att insulin finns och produceras men inte i tillräckligt stor mängd 
för att hantera glukosen i blodet. Detta beror på en ökad resistens bland celler som 
hanterar glukosen. Det leder till ett ökat behov av insulin. Till en början 
överproducerar betacellerna i pankreas insulin, men senare kommer produktionen att 
svikta och pankreas betaceller kan inte längre tillgodose de behov som finns. Då DMT2 
ser olika ut ser även behandlingarna olika ut. För vissa patienter räcker det med en 
reglerad kost och ökad motion, dock behöver andra patienter stöttas med läkemedel 
för att minimera följdsjukdomar (Ericson & Ericson, 2012; Casey, 2018). Instabil 
DMT2 med hög blodglukos kan leda till försämrad hälsa och sjukdomar (International 
Diabetes Federation, 2017). För höga glukosnivåer i blodet skadar mikrovaskulära kärl 
och makrovaskulära kärl. Skador i mikrovaskulära kärl kan leda till nefropati, 
retinopati och neuropati. Detta kan orsaka blindhet, njurproblem samt nedsatt känsel 
(IDF, 2017).  Med nedsatt känsel skapas också komplikationer i form av skador på 
fötter. Dessa skador kan vara svårläkta då det finns en kärlskada (Sellman, Katzman, 
Löndahl & Andreasson, 2017). Skador i makrovaskulära kärl leder till ökad risk för 
hjärtkärlsjukdomar samt minskad blodtillförsel i benen, vilket ökar risken för bensår 
(IDF, 2017). För att minimera risken att drabbas tidigt av dessa följdsjukdomar så blir 
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det patientens ansvar att göra medvetna val och prioritering med stötning av vården 
(socialstyrelsen, 2018). 

Egenvård 

Orem beskriver egenvård som aktiviteter som patienten självständigt utför för att 
upprätthålla välbefinnande och hälsa. Egenvården varierar beroende på hälsotillstånd, 
ålder, livserfarenhet, kön men också en rad andra resurser som kan vara yttre eller 
inre. Dessa hinder eller styrkor påverkar den kapacitet patienten har för att utföra 
egenvård, så kallad egenvårdskapacitet (Orem, 2001). Egenvårdskapaciteten bör 
sjuksköterskan ta hänsyn till vid omvårdnaden och se som en styrka då patienten bör 
utföra så mycket egenvård den kan utifrån sin kapacitet (Orem, 2001). 
Egenvårdsbehovet delas in i tre olika delar: Universella behov, vilka är de behov som 
alla har oavsett frånvaro eller närvaro av hälsa/sjukdom. Utvecklingsmässiga behov, 
vilket är behov som beror på speciella tillstånd eller ålder. Dessa behov skiljer sig från 
patient till patient. Hälsorelaterade behov är de behov som finns på grund av 
sjukdomen. Här handlar det om egenvård där det finns behov av att lära sig eller få 
stöttning (Orem, 2001). Egenvårdsbrist är när en person är i behov av omvårdnad, 
detta enligt egenvårdskapacitet. Vid egenvård eftersträvas en balans mellan den 
egenvårdskapacitet patienten har och de krav på egenvård som finns (Orem, 2001). 
Närstående, sjuksköterska och patient påverkar denna balans, och därför är det viktigt 
att balans upprätthålls då alla är delaktiga inom egenvården (Orem, 2001).   
 
För att täcka patientens egenvårdsbehov finns det fem olika hjälpmetoder att ta till 
som sjuksköterska. Det handlar om att utföra/handla för en annan person, d.v.s. sköta 
vissa delar av egenvården för att göra det hanterbart för patienten. Att handleda 
patienten så denne vet hur den ska utföra sin egenvård. En faktor är att kunna bidra 
med fysiskt och psykologiskt stöd, eftersom en diagnos förändrar patientens 
livssituation. En andra faktor är att skapa en miljö som främjar utveckling för att 
patienten ska känna att den kan hantera sin sjukdom trots förändringar. Undervisning 
är även viktigt för att patienten ska få en förståelse för varför den utför alla åtgärder 
inom egenvård, varför symptom yttrar sig och vad som händer om egenvård ej sköts 
ordentligt (Orem, 2001).    
 
Egenvård vid DMT2 skiljer sig mycket från patient till patient. Vissa klarar av att 
hantera sjukdomen genom att göra livsstilsförändringar, medan andra behöver 
behandla sin DMT2 farmakologiskt. Företeelser som påverkar egenvården vid DMT2 
är empowerment. Begreppet innebär att patienten känner makt över sin situation och 
sin hälsa. Patienten har större chans att påverka sin situation och göra förändringar i 
livsstilen om patienten känner sig empowered. Detta kräver dock att patienten 
upplever att det finns en känsla av makt över den egna situationen. (Elgán, & Fridlund, 
2014; Yang, Hsue, & Lou, 2015; Hernandez-Tejada et al., 2012). För att patienten ska 
känna makt över sin situation, och att kunna påverka den, krävs att patienten är väl 
informerad om vad DMT2 innebär och vad i livsstilen som påverkar sjukdomen 
positivt respektive negativt. Därför lägger berörda professioner inom vården stor vikt 
vid att patienter är så pass välutbildade att de själv kan kontrollera sin DMT2 (Tol, et 
al., 2013). 
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Livsstil 

Vid DMT2 är en av de rekommenderade behandlingarna fysisk 
aktivitet (Sanz, Gautier & Hanaire, 2010). Även om dokumenterad forskning inom 
området är begränsad, har det visat sig att träning minst tre gånger i veckan i 
30 minuter har effekt på glukosnivåer i blodet. För DMT2-patienter kan vardaglig 
träning ge en stor effekt i form av sänkt blodglukos. Vid träning ökar musklernas behov 
av glukos och kroppen börjar då absorbera mer glukos från blodbanan (Ericson & 
Ericson, 2012). Enbart träning räcker emellertid inte, utan en välbalanserad kost är en 
viktig del när det gäller att underhålla blodglukosnivåerna och främja hälsa (Cadet, 
Hirani & Thomas, 2018). Det finns fem viktiga skäl varför folk har problem med maten 
när det kommer till diabetesvård: ingen planering av måltider, dåliga kostvanor som 
att skjuta upp eller hoppa över måltider, konsumtion av sötade drycker som läsk, dålig 
förståelse för hur kolhydrater i maten påverkar kroppen samt lågt intag av frukt och 
grönsaker. Genom att planera och strukturera måltider kan bra diabetesmat och 
mängd justeras, men även förhindra spontana inköp (Palmer, 2017). 
 

Glukosmätning vid egenvård  

En del av egenvården handlar om övervakning av blodglukos. Detta görs i 
egenvården med en blodglukosmätare som mäter blodets 
glukoskoncentration i mmol/l. Egenmätning görs oftast med testmätare och stickor, 
så kallad self monotring of blood glucos - SMBG . Det finns även alternativ som 
innebär att det inte är nödvändigt att sticka sig vid varje mätning, 
flash glucose monetoring  - FGM, där mätaren sitter i kroppsvävnaden och läses av 
regelbundet genom att patienten håller en avläsare över mätaren (Socialstyrelsen, 
2018). Continius glucose monotoring – CGM, är även ett alternativ då det sitter en 
sensor i underhudsfettet som skickar kontinuerlig information till en mottagare om 
den aktuella glukosnivån. Vid DMT2, som inte behandlas med insulin, är det vanligast 
med SMBG (Socialstyrelsen, 2018). Hur ofta mätning sker varierar då behovet skiljer 
sig från patient till patient. Det finns dock klara fördelar med att kunna övervaka sin 
egen blodglukos. En anledning är att patienter i realtid kan få en uppfattning om hur 
blodglukosen ligger. Detta gör att hypoglykemi och hyperglykemi lättare kan 
upptäckas (Socialstyrelsen, 2018). Hypoglykemi kännetecknas av blodglukos under 
4,0 mmol/l. Symptomen på detta är kallsvett, hjärtklappning, aggressivitet och 
darrningar. Hyperglykemi är för höga blodglukosnivåer. Symtom på detta är bland 
annat dimsyn, trötthet och törst. Vad som är för högt är individuellt då vissa patienter 
kan vara oberörda vid 20 mmol/l, då andra blir kraftigt påverkade vid samma nivå. 
(Frid, & Annersten-Gershater, 2016). Egenmätning ger även en bra inblick i hur 
patienter själva sköter sin DMT2 och kan motivera patienter att sköta sin vård bättre 
då det finns ett referensvärde att sträva efter. Med egenmätning kan 
patienter själva utvärdera sin egenvård och sin farmakologiska behandling. 
Egenmätning ger även sjuksköterskor en bra inblick i hur patienter sköter sin egenvård 
och svarar på farmakologisk behandling. Detta kräver att sjuksköterskor handleder och 
utbildar patienten i mätning av blodglukos (Kesavadev, et al, 2014; Holt, 2014).  
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Farmakologisk behandling  

Vid DMT2 eftersträvas att i första hand göra livstilförändringar för att kontrollera 
sjukdomen. Räcker inte kost och träningsbehandling till, sätts läkemedel in för att 
hålla sjukdomen stabil (Socialstyrelsen, 2018). Vid behandling av DMT2 används 
perorala läkemedel eller injektionsläkemedel (Tran et al., 2015). Som första 
farmakologiska åtgärd används perorala läkemedel. Det finna en rad läkemedel men 
Biguanider är den läkemedelsklass som används i första hand, då de ökar 
insulinkänsligheten i glukosberoende vävnader (Matthaei et al., 2009; Socialstyrelsen, 
2018). Om inte förstahandsläkemedel som biguanider håller blodglukosnivåerna 
nere används insulin. Det finns i olika former, till exempel snabbverkande och 
långtidsverkande, som används beroende på vilket behov som finns hos patienten 
(Zitkus, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Egenvården vid farmakologisk behandling 
innebär att följa rekommendationer och ordinationer av läkemedlet. Att använda 
insulin såväl som perorala läkemedel medför dock direkta risker i egenvården då 
patienten riskar att drabbas av hyper- och hypoglykemi (Aronson, Goldenberg, Boras, 
Skovgaard, & Bajaj, 2018; Socialstyrelsen, 2018). Det är mycket viktigt att 
patienten kan känna igen symptom eller mäta sin blodglukos för att förhindra hyper- 
eller hypoglykemi (Socialstyrelsen, 2018).  Vid långvarig insulinbehandling finns 
risken att drabbas av lipohypertrophy. Detta gör att upptaget av insulin blir rubbat i 
området, då det bildas fettförhårdnader vid insticksområdet (Sürücü & Arslan, 2018). 
 

Omvårdnad  

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad. Omvårdnadsuppdraget innefattar att 
stötta patienter att planera och genomföra omvårdnadshandlingar som hör till 
vardagen. Detta för att främja hälsa men även förebygga ohälsa, men även att återställa 
hälsa (Norberg, 1997). För att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt uppdrag är det 
viktigt att omvårdnaden är samskapande mellan sjuksköterska och patienten. En 
samskapande omvårdnad måste ta hänsyn till att patienten har kunskaper, värderingar 
och förutsättningar, men även förhinder. Därför bör en god kommunikation med 
patienten eftersträvas. Med en god kommunikation kan sjuksköterskan se vilka 
resurser patienten besitter och använda dessa som styrkor inom den samskapande 
omvårdnaden (Jönköping University, 2017). De problem som går att åtgärda och som 
ligger inom sjuksköterskans kunskapsområde, ska sjuksköterskan hjälpa till med. Det 
som ligger utanför tar sjuksköterskan hjälp från teamet (Edwall, Hellström, Öhrn, & 
Danielson, 2008). För att detta ska fungera och för att sjuksköterskan ska kunna 
planera och utföra omvårdnad behöver sjuksköterskan ha kunskap om DMT2. 
Sjuksköterskan behöver även ha kunskap om evidensbaserade åtgärder (Orem, 
2001). Sjuksköterskans mål är att patienten ska uppnå hälsa, vilket innefattar 
psykiska, existentiella och sociala dimensioner. Detta innebär att inte bara en frånvaro 
av sjukdom är hälsa. Hälsa är en egenupplevd känsla som kan liknas med 
välbefinnande, som den makten att kunna utföra det som är viktigt i sitt liv (Jönköping 
University, 2017). 
  
Patienter måste omorganisera sitt liv runt sin sjukdom, vilket kräver en anpassning till 
de nya rutiner som behövs vid DMT2. Detta blir en utmaning, där sjuksköterskan 
behöver stötta och vägleda patienten för att kunna utföra en god egenvård 
(Cyrino, Schraiber, & Teixeira, 2009). Eftersom goda kunskaper ger en god egenvård 
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(Orem, 2001). Det är viktigt att sjuksköterskan är kunnig inom den vård som ska 
utföras och kan planera vården tillsammans med patienten (Orem, 2001). Egenvården 
planeras och utgår från patienten som människa, vilket är viktigt då integritet, 
självbestämmande och värdighet bör respekteras av sjuksköterskan. (Jönköping 
University, 2017). För patientens räkning innebär egenvård en större frihet, trots 
sjukdom då patienten inte behöver ha någon tätare kontakt med sjukvården (Orem, 
2001). Detta är viktigt då människan är en aktiv och fri varelse (Jönköping University, 
2017). Den sociala gruppen, kulturen och samhörigheten påverkar människans 
egenvårdbeteende och är därför viktigt att tänka på (Orem, 2001). Egenvård är en bra 
väg till upplevd hälsa och livskvalitet hos patienten (Orem, 2001). Självklart finns det 
utmaningar som sjuksköterska och patienter står inför. Därför undersöks de 
erfarenheter patienter har av egenvård vid DMT2, för att öka förståelsen för de 
utmaningarna patienter står inför.    
 

Syfte 

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

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt genererar fördjupad kunskap och insikt inom det valda ämnet. 
(Friberg, 2017; Henricson, 2017). Dessa fördjupade kunskaper ger en bild av patienters 
erfarenheter av egenvård vid DMT2.  Kvalitativa artiklar har granskats och 
sammanställts för att ge kunskap och insikter. Kvalitativ data kommer ge en 
nyanserad bild av de erfarenheter inom det område som har undersökts (Friberg, 
2017). En induktiv metodanalys har även använts då analysen av data inte ska besvara 
en fråga utan belysa, ge kunskap, insikter inom det valda området och på så sätt 
generera ett resultat. Induktiv metodanalys innebär att analysen sker 
förutsättningslöst. Det som framkommer i artiklarna är det som används. Att det inte 
eftersöktes något specifikt samt att den kunskap och erfarenheter som författarna 
besitter sedan tidigare skall inte påverka analysen. (Henricson, 2017).  
 

Urval och datainsamling 

Först diskuterades vad som ansågs vara intressant att undersöka, därefter bearbetades 
ett relevant syfte fram. Sökord togs fram från syftet med hjälp av biblioteket på 
Jönköping University. Sökorden bearbetades fram till en söksträng som användes för 
att finna relevanta artiklar. Artiklar som saknade en relevant titel föll bort, artiklar som 
saknade abstract föll bort. Därefter lästes artiklarna för att undersöka vilka som stämde 
för syftet.  Dubbletter sorterades bort (se bilaga 1). Databaserna Cinahl, Medline och 
Psykinfo användes. För att få så relevanta artiklar som möjligt användes mesh-termer 
på orden self care och diabetes mellitus typ 2 (se bilaga 1). Booleska termer som 
användes i söksträngen var ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Dessa används för att bestämma 
vilken relation sökorden ska ha till varandra. And användes för att få träffar på artiklar 
som innehåller flera av sökorden, or gör så att sökningen visar resultat där minst ett 
sökord behöver vara med. Not avgränsar sökningen så att sökordet inte kommer med 
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(Karlsson, 2017). Valet av databaser grundades i dess bredd och i vilken mån de berör 
ämnet som skall undersökas. Cinahl och Medline är båda databaser som bland annat 
behandlar området omvårdnad, medan Psykinfo har material som berör 
beteendevetenskap och psykologi (Henricson, 2017). Artiklarna kvalitetsgranskades 
med Hälsohögskolan i Jönköpings mall (bilaga 2). Mallen användes för att få fram 
artiklar med hög kvalitet till litteraturöversikten. Mallen används genom att räkna 
poäng för varje uppfyllt kriterium. Kriterierna berörde ämnen som artiklarnas syfte, 
bakgrund, urval, trovärdighet och tillförlitlighet. Den är uppdelad i två delar där första 
delen kräver att alla kriterier uppnås. Vid del två behövdes minst fem av åtta kriterier 
uppfyllas för att inkludera artikeln. Inklusion- och exklusionkriterier användes för att 
få fram relevanta artiklar inom området (Henricson, 2017). Inklusionkriterierna var 
artiklar med relevanta rubriker; artiklar på engelska; artiklar som var publicerade 
mellan 2008 - 2018; artiklar med etisk godkännande. Exklusionkriterier var artiklar 
där patienten var under 18 år; artiklar som saknade patientens perspektiv; samt 
kvantitativa artiklar.   
 

Dataanalys 

Tolv artiklar klarade granskningen. Dessa artiklar analyserades med 
Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). Under det första steget lästes artiklarna, för 
att få en översiktsbild med fokus på artiklarnas resultat. I andra steget letades det efter 
nyckelfynd i studiernas resultat. Detta gjordes genom att enskilt läsa artiklarna och 
markera med överstrykningspenna det som ansågs vara relevant för syftet. Sedan 
jämfördes understrykningarna och det relevanta underströks en tredje gång. I det 
tredje steget gjordes en sammanfattning av relevant fakta, som skrevs upp på post-it 
lappar. I steg fyra letades det efter korrelationer mellan artiklarna från det fynd som 
hittats samt vad som skiljde de åt. Material med korrelationer sattes samman genom 
att gruppera post-it lapparna. Vid detta steg var det viktigt att vara relevant i 
förhållande till vårt syfte. I det femte steget presenterades de teman och underteman 
som framkommit i ett tydligt resultat. 
 

Etiska överväganden 

Etiska principer i forskning finns för att skydda personer som deltar i studier. Dessa 
principer utgår från att personer vid studier inte ska utnyttjas, såras eller skadas 
(Kjellström, 2017). Vid en sammanställning av artiklar behövs inte ett etiskt 
godkännande, men det är viktigt att artiklar som används till litteraturöversikten har 
följt de etiska riktlinjerna och principer som finns. Därför kommer de sökas efter etiskt 
godkännande av en etisk kommitté i artiklarna. Anledningen till detta var att använda 
artiklar som håller hög kvalitet när det kommer till etisk och vetenskaplig standard 
(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). Artiklar utan etisk godkännande inkluderades 
inte. Motivet för denna åtgärd är att den typ av data som granskades ansågs känslig 
och bör hanteras med största möjliga respekt och säkerhet. Artiklarna granskades 
enligt Jönköping Universitys protokoll (bilaga 1). Det finns tidigare erfarenheter inom 
ämnet i form av studier och arbetslivserfarenhet, därför valdes det att reflektera över 
vad som är deras egen förförståelse under processen. Artiklarna har lästs enskilt och 
tillsammans. Artiklarna har även tolkats tillsamman för att få en samsyn på vad som 
är fakta och vad som är egna erfarenheter. Läsaren kan även följa processen i material 
och metod, samt referenslista och bilagor, för att försäkra sig om att 
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litteraturöversikten ej använt etiskt tvivelaktiga artiklar samt har en vetenskaplig 
grund (Henricson, 2017).  
   

 

Resultat 

Vårt resultat kommer att redovisas i form av teman och med 
sammanhängande underteman till ett tema.  Teman som hittades var social påverkan 
av egenvården och kunskapens betydelse för egenvården (se Figur 1). 

   
 
  

  

 Figur 1 Teman och underteman.  
 
 

Social påverkan av egenvården.   

Patienter hade erfarenheter av att socialt sammanhang både kunde vara både 
stöttande och skapa frustrationer. Stödet eller frustrationen var kopplat till familj, 
vänner och kollegor men även kultur och samhället.   
 
Kulturell påverkan av egenvården  
Patienters traditioner och tidigare erfarenheter spelade stor roll för hur de förhöll sig 
till kost, när patienten förändrade sina kostvanor kunde det ha en påverkan på deras 
sociala liv (Tan et al., 2018; Pilkington et al., 2010; Carolan, Holman & Ferarri, 2015).  
Patienter från länder där ris är en stor del av matkulturen var ovilliga att utesluta detta 
från kosten för att riset var en sådan stor del av deras matkultur (Pilkington et al., 
2010). Vissa grupper menade att matkulturen var så pass central och viktig att de inte 
kunde bortse från den, även när de var medvetna om att den inte var bra för deras 
DMT2 (Tan et al., 2018; Pilkington et al., 2010; Carolan et al., 2015). Den nya kosten 
beskrevs som oaptitlig och frustrerande. Att deras basmat inte gick att anpassa till 
deras nya DMT2 kost upplevdes som ett stort problem (Tan et al., 2018). Vissa 
patienter upplevde sig socialt begränsande då deras nya kost hindrade dem att 
vara spontana när det var mat involverat, detta kunde handla om att gå ut och äta med 
kollegorna, gå på fester, eller restaurangbesök (Carolan et al., 2015; Hu, Amirehsani, 
Wallace, & Letvak, 2013). Vid festliga tillfällen var det särskilt svårt att välja nyttiga 
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alternativ, då god mat och alkohol serverades (Gardsten et al., 2018; Carolan et al., 
2015). Patienter beskrev även ångestkänslor när de hade gjort dåliga kostval vid festliga 
tillfällen, och undvek ibland dessa tillfällen (Thompson, 2014).  
  
Betydelse för socialt stöd för egenvården 
Att utföra egenvård var utmanande och kunde ge en känsla av ensamhet, när de 
behövde handskas med den själv (Carolan et al., 2015). Det beskrevs som att gå ensam 
genom mörkret där det inte fanns någon att vända sig till för hjälp. Detta handlade om 
avsaknad av hjälp från framförallt anhöriga men även från sjukvården (Hu 
et al., 2013). Egenvården var enkel när de hade tid att fokusera på den men blev 
snabbt komplicerad då vardagsproblem kom in i bilden. Dessa vardagsproblem var 
många gånger vara kopplade till tid, pengar eller dålig stöttning (Pilkington et al., 
2010; Gardsten et al., 2018; Tan et al., 2018; Lippa, & Klein, 2008). Många patienter 
var tvungna att prioritera bort egenvården då andra saker i vardagen var viktigare. De 
var ofta medvetna om sitt beteende men menade att andra aspekter av livet behövs 
prioriteras högre än egenvården (Ockleford et al., 2008). Vid egenvård på 
arbetsplatsen sa patienter att de medvetet strävade efter att ha högre än optimal 
blodglukosnivå, för att inte riskera att kunna utföra sitt arbete. Patienterna kände till 
riskerna med sina beslut, men hade inte möjlighet att ta raster för att äta eller övervaka 
blodglukosnivåer (Ruston, Smith, & Fernando, 2013). Generellt var det många som 
upplevde att jobbet medförde att de inte kunde utföra en adekvat egenvård. De 
upplevde att jobbet tog upp en stor del av dygnets timmar, och att de inte fanns tid för 
träning eller matförberedelser, det resulterade i att de medvetet prioriterade bort 
egenvården (Gardsten et al., 2018; Tan et al., 2018; Lippa, & Klein, 2008). Patienter 
med andra förutsättningar som en lägre socioekonomisk status menade att deras 
erfarenheter av egenvården var kostsam. Därför var de tvungna att ibland prioritera 
bort läkemedel och glukosövervakningshjälpmedel.  Pengarna behövs till 
livsnödvändiga saker som hyra, mat eller till deras barn (Pilkington et al., 2010; Hu 
et al., 2013). Det var särskilt svårt att utföra egenvården för de som saknade 
både resurser och stöd från samhället eller närstående, vilket resulterade i att 
medvetna risker togs då de inte hade något annat val (Carolan et al., 2015). Grupper 
med lägre socioekonomisk status upplevde att de inte hade någon att vända sig till 
för stöd. Egenvården blev då svårare på grund av den utsatthet som uppstod. Att få 
en hållbar vardag med egenvården uppgavs vara svårt trots att närstående fanns 
(Gardsten et al., 2018). Patienterna hade erfarenheter av att ibland känna sig som en 
börda för omgivningen och valde därför att självmant sköta sig egenvård utan att ta 
hjälp från omgivningen. De upplevde att de enbart kunde lita på sig själva och valde 
därför inte att blanda in närstående, kollegor eller chefer (Carolan et al., 2015; 
Pilkington et al., 2010).   
 
Familjens betydelse för egenvården 
Det beskrevs att familjen många gånger var ett hjälpmedel för egenvården. Par som 
axlade ansvaret för egenvården tillsammans hjälptes åt att motivera och stötta i 
egenvården. Patienter kände då att de bättre kunde hjälpa varandra när det blev svårt 
(Beverly, & Wray, 2010). Familjer och par som stöttade varandra i egenvården ändrade 
sina rutiner för att göra det enklare för sina anhöriga. Det handlade många gånger om 
att hela familjen ändrade kosten, vilket förenklade följsamheten hos patienter 
(Thompson, 2014). Familjen var en stark motivationsfaktor för att utföra egenvården, 
både då familjen hjälpte till att motivera följsamhet och att leva hälsosammare 
(Carolan et al., 2015; Beverly, & Wray, 2010). Patienter använde familjen som 
motivation. Motivationen kom t ex från viljan att se sitt första barnbarn eller att få fira 
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sitt guldbröllop tillsammans med sin partner (Beverly, & Wray, 2010). Att inte vara till 
en börda för anhöriga eller att lida och tampas med sin sjukdom framför barnen gav 
också motivation att sköta sin egenvård (Carolan et al., 2015). Patienter kände sig 
frustrerade när de inte kände stöd ifrån familjen. (Hu et al., 2013). Detta kunde handla 
om att familjen inte åt samma mat som patienten, vilket gjorde det svårare att hålla 
dieten då resterande familjen inte ville äta en diabeteskost (Gardsten et al., 2018; 
Thompson, 2014; Hu et al., 2013). I traditionella hem var detta extra frustrerande där 
kvinnan förväntades laga mat åt familjen, dels då hon inte ville laga diabetesvänlig mat 
åt sin man, men även då hon förväntades laga vanlig onyttig mat åt resterande familjen, 
medan hon själv åt diabetesvänlig kost (Gardsten et al., 2018; Thompson, 2014; Hu 
et al., 2013). Relationen med familjen blev även en utmaning då egenvården påverkade 
förhållandet. Det var bland annat påfrestande att prata med närstående om sjukdomen 
och dess komplikationer (Gardsten et al., 2018). Ibland ledde även stöttningen från 
familjen till frustration, då det upplevdes som tjat (Beverly, & Wray, 2010). 
Egenvården upplevdes även som ett tidskrävande arbete som krävde mycket av 
fritiden, vilket tärde på relationer, eftersom tiden lades på andra saker som att besöka 
doktorer, diabetessköterskor, gå till apotek och liknande (Carolan et al., 2015).  
  

Kunskapens betydelse för egenvården 

Kunskap om egenvården ledde till både bra och dåliga erfarenheter av egenvård. 
Patienter som kände att de hade en bra förståelse för sin sjukdom och hur den ska 
skötas gjorde flera livsstilsförändringar och hade högre motivation. Patienter uppgav 
att de inte hade kunskapen och inte visste vad de skulle göra för egenvård och att de 
därför ignorerade detta.    
   
Genom patienternas erfarenheter hade de själva lärt sig att känna när de närmar sig en 
hypoglykemi eller hyperglykemi utan att mäta sitt blodsocker. Det beskrevs att det tar 
tid att få en självinsikt (Thompson, 2014; Pilkington et al., 2010). Att lära sig hantera 
sjukdomen kommer med tid och erfarenhet. Det beskrevs ta lång tid innan man blev 
expert på sin egen kropp, men att sunt förnuft gick att använda. Att lära sig sin kropp 
var nödvändig för att kunna leva sitt liv utan att konstant söka vård (Thompson 
2014; Gardsten et al., 2018). Det var viktigt att inte fastna i tragedin av att få 
diabetesdiagnosen utan att acceptera de nya förutsättningarna i livet. Acceptans blev 
viktigt för att ta tag i egenvården (Carolan, et al., 2015). Just erfarenheten av att det 
var viktigt att ta tag i livet och att det var ett ansvar de nu skulle leva med kunde vara 
motiverande: När patienter förstod vilka konsekvenser deras tidigare liv hade haft 
uppstod en förståelse om hur de borde leva. De fann ingen annan utväg än att ta tag i 
sitt liv då sjukdomen skulle påverka livet vare sig de vill det eller inte. Detta eftersom 
det inte går att förändra sjukdomen, bara själva förloppet (Crowe et 
al., 2017; Carolan et al., 2015). Patienter som förstod inverkan av träning och dieten 
var mera följsamma och upplevde att de mådde bättre än när de inte tränade eller 
höll dieten (Lippa, & Klein, 2008). Patienter utryckte att de visste om att egenvården 
var nödvändig för att de inte skulle få allvarliga komplikationer, men de hade svårt att 
applicera generell information till sin specifika livssituation. När de fick information 
var det i form av rekommendationer som inte passade deras specifika livssituation. 
Detta gjorde att patienterna inte var lika följsamma (Gardsten et 
al., 2018; Pilkington et al., 2010).  
 
Patienter sa att de visste vad de skulle göra. De gjorde mätningar, utvärderade 
resultatet och applicerade egenvården efter det. De använde då glukosomsättning som 
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en kompass för vad de bör utföra i sin egenvård (Lippa, & Klein, 2008). I motsats till 
detta fanns det även patienter som uppgav att de upplevde att de inte förstod vad deras 
läkemedel gjorde, eller hur de skulle hantera missade doser (Lippa, & Klein, 
2008). Det fanns även patienter som hade god förståelse för vad det bästa alternativet 
var för egenvården, men som inte följde anvisningarna (Ockleford et 
al., 2008). Erfarenhet behövdes för att få en stabil diabeteskost. Att lära sig på nytt vad 
som bör ätas upplevdes som en stor utmaning och ibland förvirrande (Carolan et al., 
2015). Patienter hade ätit mat och följt olika dieter som de själva har hittat eller hört 
varit bra men som visat sig vara dåliga för deras DMT2 (Thompson, 2014).  Det visades 
också att patienter som inte hade full förståelse hade svårt att göra förändringar 
för egenvården. Patienter uppgav bland annat att de inte förstod sambandet mellan 
glukoskontroll, träning och diet. Patienterna uppgav att de var omotiverade att göra en 
förändring eller börja träna för att de inte förstod inverkan av egenvården (Gardsten et 
al., 2018; Lippa, & Klein, 2008; Hu et al., 2013).   
   
Det fanns dock de som upplevde sig ha någon förståelse för sambandet mellan hur 
egenvården och glukoskontrollen, men inte så stor att de visste vilka åtgärder som var 
passande att utföra (Crowe et al., 2017; Lippa, & Klein, 2008; Pilkington et 
al., 2010). När det kom till mätningen av blodglukosnivåer menade patienter att de i 
början mätt tre gånger per dag, men sedan slutat när de kände sig säkrare på att känna 
av sin egen kropp. De mätte blodglukosen i fortsättningen bara i ovana 
situationer (Thompson, 2014; Lippa, & Klein, 2008).  Patienter sa att de visste att det 
var viktigt med glukosmätning, men gjorde ändå inte det regelbundet. Detta för en 
avsaknad av kunskapen hur glukosmätningen kan påverka egenvården (Lippa, & 
Klein, 2008). Det fanns även patienter som upplevde att de helt saknade kunskap om 
åtgärder vid fluktuerande glukosnivåer (Gardsten et al., 2018; Lippa, & Klein, 2008). 
Patienter upplevde att en anledning varför deras egenvård var bristande var att de 
kände själva att de inte klarade av att följa egenvårdsåtgärder, eller saknade 
motivationen för att utföra dem (Beverly et al., 2012). Denna maktlöshet beskrevs av 
patienter som att de självmedvetet gjorde dåliga val, trots att de visste att det var dåligt 
för dem. Ofta såg de själva att det fanns risker med att inte ta kontroll över sin DMT2. 
De valde trotts detta att inte ta tag i sin egenvård, trots att de hade information om vad 
de skulle göra. Det beskrevs att patienter hade kännedom om komplikationer av 
DMT2, men de valde att inte göra något åt det och accepterade följderna (Tan et al., 
2018). Denna passivitet upplevdes som en avsaknad av kontroll när de utförde 
egenvård. Känslan av att inte kunna göra tillräckligt mycket eller inte uppnå mål var 
emotionellt påfrestande (Tan et al., 2018; Beverly et al., 2012). Egenvården blev då 
känsloladdad och inställningen till att följa rekommendationerna blev negativa (Hu 
et al., 2013).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid en kvalitativ litteraturöversikt är det brukligt att diskutera trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet. Trovärdighet innebär är att man visar för läsaren att arbetet har 
gjorts på ett korrekt sätt att kunskap finns och att resultatet är giltigt. För att öka 
pålitligheten så bör författarna belysa sin egen förförståelse och hur det har behandlats 
i arbetet. Det bör även diskuteras vilket material som används. Överförbarhet handlar 
om hur resultatet kan appliceras mellan olika länder och grupper (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Erfarenheter var det som var föremål för litteraturöversikten. Därför 
användes kvalitativa artiklar för att beskriva erfarenheter. Erfarenheter är subjektiva 
upplevelser och känslor är det svårt att beskriva genom kvantitativa 
instrument (Henricson, 2017). För att stärka trovärdigheten av litteraturöversikten 
används endast artiklar med samma design, en induktiv analysmetod användes för den 
kvalitativa designen vilket är rekommenderat, då litteraturöversikten inte skulle 
besvara en fråga utan att undersöka erfarenheter av egenvård (Polit & Beck, 2010). 
Informationen söktes därför fram förutsättningslöst då den inte var begränsad av den 
teoretiska ramen. Nackdelar med en induktiv analysmetod var att den beskriver 
fenomenet och inte den bakomliggande orsaken (Priebe, & Landström, 2017).  
 
En litteraturöversikt valdes då det fanns en tidsbegränsning. Det är även 
rekommenderat för en kandidatnivå (Friberg, 2017). Vid sökningar av artiklar 
användes databaserna Medline, Cinahl och Psykinfo. Vid sökning i flera databaser 
stärker litteraturöversiktens trovärdighet då ett större antal artiklar som är relevanta 
hittas (Henricson, 2017). Efter sökningar i de olika databaserna började sorteringen 
för att få fram relevanta artiklar. Rubrikerna på artiklarna lästes för att överskåda ifall 
de var relevanta mot syftet. Bedömdes de som relevant gick de vidare för granskning 
av abstract. Nackdelarna med detta kan vara att artiklar som var relevanta men hade 
irrelevanta rubriker eller saknade abstract valdes bort, och detta kan ha resulterat i att 
väsentlig information föll bort. Förförståelse fanns inom området i form av studier och 
arbetserfarenheter som undersköterska. Egen förförståelse kan påverka hur artiklar 
tolkas, därför var det viktigt att diskutera egna föreställningar och erfarenhet för att 
detta inte skulle påverka hur artiklarna tolkades. Detta gjordes både innan läsning av 
artiklarna, men skedde även under läsningen och vid utformandet av resultatet för att 
öka pålitligheten. Detta diskuterades även med handledare under skrivandeförloppet 
(Henricson, 2017).  
 
För att säkerställa vetenskaplig kvalitet granskades artiklarna genom mallen från 
Jönköping University (se bilaga 1). Sökningarna som gjordes för att ta fram artiklar var 
inte vinklade till något specifikt land eller etnicitet, för att styrka litteraturöversikten 
pålitlighet ge större bred och inte vinkla resultatet. Ett exklusionskriterie var även att 
inte ta med artiklar där patienten var under 18 år. Detta kan påverka artikelns 
överförbarhet för patienter under 18. Artiklar som inte har ett patientperspektiv 
exkluderades då det inte är vårdpersonalens erfarenheter som undersöktes. Det fanns 
artiklar som beskrev både två eller flera perspektiv vilket kan påverka tillförlitligheten, 
men författarna var noga med att läsa och analysera och använde bara det som var 
patientperspektiv.   
 
Resultatartiklarna visade en stor bredd då de inkluderar varierade socioekonomiska 
statusar och är gjorda i flera olika länder som USA, Australien, Nya Zealand, Sverige, 
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Canada, UK och Singapore. Detta ger möjligheten till bredare förståelse och andra 
perspektiv på erfarenheter av egenvården. Det kan även innebära att överförbarheten 
påverkas då till exempel välfärd, socioekonomisk status skiljer sig mellan länderna. I 
artiklarna fanns ingen könsöverrepresentation, men det fanns artiklar som bara 
inkluderade patienter 40 år och äldre, vilket kan påverka överförbarheten.  
 
Tolv artiklar ansågs vara tillräckligt många för att ge den bredd och djupare kunskap 
som är syftet vid en kvalitativ litteraturöversikt. En sökgräns på tio år var rimlig då 
vetenskap snabbt blir inaktuell eftersom enbart relevant information ska ingå 
(Östlundh, 2012). Fribergs (2017) fem stegsmodell blev utvald att användas, då den var 
lättförståelig och för att författarna saknade tidigare erfarenheter av 
litteraturöversikter. För att styrka pålitligheten i litteraturöversikten användes denna 
redan beprövade modell för att lättare se teman och underteman och hur dessa ska 
behandlas korrekt. Då alla artiklar var på engelska fanns det risk för felöversättning 
skett då engelska inte är modersmål till någon av författarna. När ord som har flera 
betydelser på engelska hittats har ordet diskuterats utifrån det sammanhang det 
använts i, istället för att översättas ordagrant Detta kan dock ha lett till att författarna 
har använt sig av andra ord än patienterna har beskrivit vilket kan ha påverkat 
pålitligheten (Kjellström, 2017). Ordet patienter används i regel genom hela 
litteraturöversikten för att ge läsaren ett kontinuerligt begrepp, men undantag finns då 
ordet patienten påverkar förståelsen. 
 

Resultatdiskussion  

I litteraturöversiktens resultat framkom erfarenheter som påverkades av egenvården. 
Många gånger var dessa erfarenheter negativa men det fanns även många exempel på 
erfarenheter som upplevdes som positiva. I litteraturöversikten visade det att mat och 
dryck hade en central kulturell roll och det var svårt att avstå från kost och dryck (Tan 
et al., 2018; Pilkington et al., 2010; Carolan et al., 2015).   Kulturen var socialt viktig 
för patienten, de medvetet åt och drack dåligt då det fanns en social vinst i det (Knutsen 
et al., 2017). Detta handlade om så väl de kulturella mattraditionerna som kultur kring 
alkohol. Alkoholkulturen är central för den sociala gemenskapen i länder som 
Storbritannien, där pubkulturen är stark (Knutsen et al., 2017). Kultur, samhörighet 
och den sociala gruppen är viktig för patienter och påverkar egenvården (Orem, 2001). 
Därför hade det varit välbehövligt med kulturellt anpassad diabetesundervisning, 
vilket är något som finns med i Socialstyrelsens riktlinjer. Tyvärr erbjuder endast fyra 
procent av Sveriges diabetesmottagningar detta (Socialstyrelsen, 2018). Då kunskap 
ger en god egenvård (Orem, 2001), blir kulturell anpassad undervisning viktigt för 
egenvården. Litteraturöversikten visade också att de erfarenheter patienterna hade 
handlade om hur olika socioekonomiska klasser var ett hinder för egenvården 
(Pilkington et al., 2010; Hu et al., 2013; Carolan et al., 2015). Många av lägre 
socioekonomisk klass var medvetna om att de hade ett riskfyllt egenvårdsbeteende, 
men hade inte de ekonomiska förutsättningarna för att utföra det, då läkemedel, bra 
mat och teststickor kostar (Pilkington et al., 2010; Hu et al., 2013; Carolan et al., 2015). 
Att kostnader för att utföra egenvården påverkar följsamheten har även kommit fram 
i andra studier där kostanden för material för mätning med SMBG påverkade (Ong, 
2014). Det samma gäller även en kolhydratsreducerad kost, där rekommenderad 
diabeteskost ofta är dyrare (Benguera, 2016). Översikten visade att en stor del av 
vardagen för dessa personer utgörs av arbete och arbetsplatsen kan även påverka 
egenvården. Man har sett att arbetsplatsen var en miljö som var svår att anpassa för 
bra egenvård, men att även den tid arbete tog upp, gjorde att de heller inte hade tid för 
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egenvård efter jobbet (Gardsten et al., 2018; Tan et al., 2018; Lippa, & Klein, 
2008). Detta beskrevs även i andra studier där patienterna upplevde att stressen runt 
att förbereda mat, oregelbundna timmar, oförutsägbar arbetsbelastning gjort att de var 
tvungna att sluta vissa jobb. Detta på grund av stressen av att försöka uppnå en adekvat 
egenvård på jobbet (Hinder, 2012). I andra studier sågs även att miljön patienterna 
arbetade i ofta var opassande för egenvårdsåtgärder, vilket gjorde det svårt att mäta 
blodsocker (Ong, 2014). Att jobbet tar större delen av dagen samtidigt som det är svårt 
att utföra egenvård blir problematiskt då det orsakar stress (Hinder, 2012). Stress i sin 
tur leder till högre blodglukos vilket gör det hela till en ond cirkel (Faulenbach, 2012).  
 
Översikten visade att skam över sin sjukdom är även något högst relevant och leder till 
att en del inte berättar för sina kollegor att de har DMT2 (Ruston, Smith, & Fernando, 
2013). Det ledde till att de dolde sin DMT2 och inte utförde egenvård på arbetet 
(Rasmussen, 2016; Hinder, 2012). Den egenvård patienter utför ska utgå från 
egenvårdsbehovet och egenvårdskapaciteten, denna balans avgör hur mycket stöttning 
de är i behov av (Orem, 2001). Tyvärr är det svårt att påverka socioekonomiska 
strukturer eller arbetsförhållande som sjuksköterska. Det blir därför viktigt att 
sjuksköterskor identifierar och utnyttjar de resurser och styrkor som finns hos 
patienten för att få till en god egenvård (Orem, 2001). Resultatet visade att familjen 
var betydande för egenvården, den beskrevs i många fall som stöttande, men kunde 
även utgöra ett problem för egenvården (Carolan et al., 2015; Beverly, & Wray, 2010; 
Hu et al., 2013). Problemen skapade ofta frustration som handlade om stöttning, 
ansvarsfördelning men även kommunikation. Det kretsade ofta runt mat eller kring 
förståelse, vilket även kunde ses i andra studier (Santos & Macron, 2014). Just 
frustration kring stöttning kan leda till stress och känsla av ensamhet i sin sjukdom 
(Wang & Zhao, 2015). Att inte känna stöttning från familjen kan handla om 
familjetraditioner och brist på förståelse eller brister i kunskapen som familjen har om 
sin anhörige (Mirjam, 2019). Kommunikationen är därför viktig men ofta svår för 
patienten och anhöriga, anhöriga har ofta en vilja att vara med i vården men känner 
att de inte kan kommunicera med patienten (McEwen & Murdaugh, 2014). De styrkor 
som kommer med en stöttande familj är att patienten kan få både emotionell och 
praktisk stöttning. För att detta ska fungera är kommunikationen extremt viktig 
(Benzein & Johansson, 2004). Det framkom i resultatet att de familjer som hade 
förståelse för de nya utmaningarna, ofta förändrade sina egna rutiner för att förenkla 
vardagen för patienten, vilket gjorde att patienten kände stöd och motivation 
(Thompson, 2014). I andra studier framkom även att familjen antagit en mer hälsosam 
livsstil och såg detta som en vinst. Detta gjorde att patienten inte såg sig själv som en 
börda samtidigt som anhöriga inte heller såg patienten som en börda. Det blev i stället 
en positiv förändring för hela familjen (Santos & Macron, 2014). Familjen är en stor 
resurs för egenvårdskapaciteten och påverkar patientens egenvård. Eftersom familjen 
ofta utgör närmaste samhörigheten eller sociala gruppen blir det därför viktigt att ha 
med familjen i egenvården (Orem, 2001). Denna resurs bör utnyttjas till fullo, genom 
att motivera patienterna till att inkludera familjen i de möten de har med 
sjuksköterskan. Detta håller även Socialstyrelsen (2018) med om då det är viktigt att 
patienten får fundera och diskutera med någon annan än sjuksköterskan. Egenvården 
och erfarenheten av att leva med DMT2 har upprepade gånger visats gå hand i hand. 
Det tar tid att lära sig hur kroppen fungerar på nytt med DMT2 och hur de ska göra för 
att hantera den. Vid mera erfarenhet kände de sig mera självsäkra och började då 
avveckla rutiner som de tidigare haft för sin DMT2 (Thompson 2014; Gardsten et 
al., 2018; Pilkington et al., 2010). En av dessa rutiner var att mäta blodglukosnivåer. 
Detta för att följa olika trender i blodsockret för att kunna anpassa egenvården.  
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Det visade sig att patienter efter en period i sjukdomen märkte att de fick en känsla för 
när de närmade sig en hypoglykemi eller en hyperglykemi (Thompson, 2014; 
Pilkington et al., 2010). Det har inte framkommit att mätning av blodglukos tre gånger 
per dag ska vara effektivare för patienter ifall inte detta följs under lång tid (Cuevas et 
al., 2015). Mätning av blodsockernivåer ska användas som ett redskap för att förbättra 
egenvården, men kommer inte i sig själv att göra någon förändring. Därför framkom 
det också i resultatet att det tar tid för patienterna att lära sig egenvård och vilka 
åtgärder som är bra att använda och när (Lippa, & Klein, 2008). Erfarenheten gjorde 
en stor skillnad. Framförallt var det förståelsen av hur egenvården påverkar kroppen 
som gjorde skillnad för motivationen och utövandet av egenvård. Patienter som förstod 
kopplingen mellan blodglukosnivåerna vidtog åtgärder för att sänka 
blodglukosnivåerna, medan patienter som inte förstod såg en siffra som antingen var 
hög eller låg (Aweko et al., 2018).  
 
Kunskaper behöves för att kunna utföra en bra egenvård, därför ligger ansvaret hos 
sjuksköterskan att utbilda patienter (Orem, 2001) Egenvårdsaspekten av kost och 
träning beskrev många vara den svåraste delen av livsstilsförändringarna (Nelson, 
Reiber, & Boyko, 2002). Detta kan bero på att det krävs en aktiv förändring av vanor 
som kanske funnits under många år. Att finna motivationen till att börja träna kan vara 
svårt då patienter säger att det inte finns tid till det eller att inte finns någon ork, 
Patienterna är då inte motiverade att börja träna eller ändra sin kost. Detta var inte 
ovanligt hos patienter som inte förstod sambandet mellan att träna som 
egenvårdsåtgärd och hur det påverkade kroppen positivt (Booth, Lowis, Dean, Hunter, 
& McKinley, 2013). Det visade sig också att patienter hade svårt att ta till sig 
informationen och använda den för sin egen specifika vardag och liv (Gardsten et 
al., 2018; Pilkington et al., 2010). Sjuksköterskan bör använda kommunikation som 
ett instrument för att se vilken kunskap patienten besitter. Det är viktigt för att 
omvårdnaden ska bli samskapande (Jönköping University, 2017), och för att kunna 
anpassa informationen till patientens vardag. Det var lättare att göra små förändringar 
som att ta medicinerna när de till exempel åt frukost för att inte glömma dem (Aweko et 
al., 2018).   
 
Förändringar med maten och att hitta en hållbar diet var väldigt svåra. Många 
upplevde att det var svårt att applicera informationen till sin egen tillvaro. Det gällde 
exempelvis patienter som hade tunga fysiska arbeten och behövde ett högre 
energiintag. Att bara följa en diet var svårt och känslan av att inte få några 
rekommendationer utan bara få veta vad som inte var bra att äta framkom upprepande 
gånger (Gardsten et al., 2018; Pilkington et al., 2010). Allt detta grundar sig i att ju 
mera erfarenhet de har av DMT2 och livet som diabetiker blir erfarenheten större, de 
lär sig att anpassa dieter och information till sin egen livssituation. Även patienter med 
hög motivation och bra förståelse hade problem med att förändra sin diet, Dieten 
kräver tid, planering och anpassning för att hållas och detta tar tid innan de lär sig 
hantera detta (Vanstone et al., 2017)  
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Slutsats och kliniska implikationer 

Litteraturöversikten har gett en inblick i patienters erfarenheter av att utföra egenvård 
vid DMT2. I litteraturöversikten har det kommit fram att många patienter är väldigt 
påverkade av grupper som familj, vänner och kollegor. Grupperna kan både vara en 
trygghet men även skapa frustration. Kulturen var även viktig för patienter men det 
var svårt att applicera kostrekommendationer vid festlighet. En sviktande ekonomi är 
även något som ofta glöms bort och kan göra rekommendationer svåra att 
följa. Patienter är i behov av individualiserade åtgärder och rådgivning, då vanliga 
rekommendationer inte var applicerbara på deras livssituation.  Kunskapen hos 
patienter varierade men visades ha en stor påverkan på vilken inställning de hade till 
egenvård. Det framkom också de fördelar som en god egenvård har på patienters hälsa. 
Detta kan hjälpa sjuksköterskor att individualisera information, kunskap och 
bemötande för att ge en bra personcentrerad omvårdnad. litteraturöversikten kan även 
bidra till att vidare forskning om mer individualiserade åtgärder, då detta har 
upptäckts vara brist inom DMT2 egenvård. Framförallt kommer detta ge 
sjuksköterskor en förståelse för det svårigheter och styrkor som finns i den egenvård 
patienter står inför vid DMT2.    
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Bilaga 2. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal  
Artiklar 
efter 
lästa 
rubriker 

Antal 
Artiklar 
efter 
lästa 
abstract  

Antal 
dubbletter 

Antal 
Artiklar 
efter 
lästa 
artiklar 

Artiklar 
kvar efter 
kvalitets-
granskning 

Medline (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2") 

66,881 0 0 0 0 0 

Medline (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2") 
 
AND  
 
(MH "Self 
Care") 

1,823 0 0 0 0 0 



 

 
 

Medline (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2") 
AND  
(MH "Self 
Care") 
AND 
perceptions or 
experiences 
AND  
Adult 
NOT 
Child* 
NOT  
Mental illness  

196 22 14 0 6 3 

Cinahl  (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2") 

32,812 0 0 0 0 0 

Cinahl (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2")  
 
AND 
 
(MH "Self 
Care") 

1,592  0 0 0 0 0 

Cinahl (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 
2")  

145 14  9 4 5 5 



 

 
 

AND 
(MH "Self 
Care") 
AND  
perceptions or 
experiences 
AND  
Adult 
NOT 
Child* 
NOT  
Mental illness  

PsycInfo diabetes type 2 9,951 0 0 0 0  

PsycInfo (diabetes type 
2) AND (self 
care) 

1959 0 0 0 0  

PsycInfo (diabetes type 
2)  
AND  
(Self care)  
AND 
perceptions  
AND  
Adult 
NOT Child* 
NOT (Mental 
illness) 

85 39 17 1 7 4 



 

 
 

 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 
Utgivare 

Titel  Syfte Design  
 
Metod 

Deltagare  Resultat Kvalitetsgrad  

Beverly, E. 
A., & Wray, L. 
A.  
 
2010 
 
USA 
 
Health 
Education 
Research 

The role of 
collective 
efficacy in 
exercise 
adherence: A 
qualitative 
study of 
spousal 
support and 
type 2 
diabetes 
management.  

Utforska den 
kraftfulla par 
relationen inom 
DMT2 vård.  

Kvalitativ.  
 
Focus grupper  

60 patienter  
 
Ålder 50 – 
81  

Par som hade 
inställningen att vi är i 
detta tillsammans hade 
bättre kommunikation 
och stöttning. Alla paren 
vet hur viktigt det är med 
fysisk aktivitet men många 
hade inte rutin för det.  

11/12 

Beverly, E. 
A., Ritholz, 
M. D., 
Brooks, K. 
M., Hultgren, 
B. A., Lee, Y., 
Abrahamson, 
M. J., & 
Weinger, K.  
 
2012 
 
USA  

A qualitative 
study of 
perceived 
responsibility 
and self-
blame in type 
2 diabetes: 
Reflections of 
physicians 
and patients 

Patienters 
utmaningar med att 
uppnå 
behandlingsmål och 
hur läkare svarar till 
patienter som inte 
når målen.  

Kvalitativ 
 
Djupgående interjuver.  

34 patienter  
19 läkare 
 
Patient 
ålder 43-70 
 
 

Patient vyn: skyller på sig 
själva för misslyckad att 
nå målen, tror att läkarna 
kan känna frustration eller 
besvikelse över detta. Ger 
sig själva negativa 
kommentarer och 
anmärkningar.  

10/12  



 

 
 

 
Journal of 
General 
Internal 
Medicine 

Carolan, M., 
Holman, J., & 
Ferrari, M. 
 
2015 
 
Australien 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing  

Experiences 
of diabetes 
self-
management: 
a focus group 
study among 
Australians 
with type 2 
diabetes.  

Utforska 
upplevelsen av 
diabetesvård och 
tillgången till 
resurser och 
tjänster, för 
patienter med 
DMT2 i en 
socioekonomisk 
nedsatt område, I 
Australiensiska 
termer.   

Kvalitativ  
 
Focus grupper  

22 Patienter 
 
Ålder 40 + 
 
10 män och 
12 kvinnor  

Patienter beskriver att 
egenvården är emotionell, 
fysisk och social 
utmanande At det har stor 
påverkan på familjen och 
hur viktigt familjs 
stöttning är. 

9/12  

Crowe, M., 
Whitehead, 
L., Bugge, C., 
Carlyle, D., 
Carter, J., & 
Maskill, V.  
 
2017 
 
New Zealand  
 

Living with 
sub-optimal 
glycaemic 
control: the 
experiences of 
Type 2 
diabetes 
diagnosis and 
education 

Utforska 
upplevelsen av 
diagnosen och 
utbildningen för 
patienter som lever 
med DMT2 som har 
under optimal 
glukos kontroll.   

Kvalitativ 
 
randomiserad 
kontrollerad studie och 
semi-strukturerade 
interjuver  
 

118 
Patienter  
 
Ålder 18 +  

Många blev chockade när 
de fick diagnosen, inte 
tillräckligt med 
information och fått 
känslan av att de hade en 
mild form av DMT2.  

10/12 



 

 
 

The journal 
of Advanced 
Nursing 
 

Gardsten, C., 
Blomqvist, 
K., Rask, M., 
Larsson, Å., 
Lindberg, A., 
& Olsson, G.  
 
2018 
 
Sverige 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing  

Challenges in 
everyday life 
among 
recently 
diagnosed 
and more 
experienced 
adults with 
type 2 
diabetes: A 
multistage 
focus group 
study 

Identifiera upplevda 
utmaningar 
relaterade till 
egenvården för ny 
debuterade vuxna 
diabetiker och de 
som har längre 
erfarenhet av 
DMT2.  

Kvalitativ 
 
Flerstegs 
gruppintervjuer 
 
 

11 Patienter  
Ålder 40 – 
79  
4 män och 7 
kvinnor 

Utmaningar i vardagslivet 
för diabetiker 
identifierades. Ny 
diagnostiserade var mera 
utmanade av att acceptera 
sjukdomen och 
förändringar, Medans den 
erfarna gruppen var mera 
oroliga över medicinering 
och komplikationer.   

12/12 

Hu, J., 
Amirehsani, 
K., Wallace, 
D. C., & 
Letvak, S. 
 
2013 
 
USA 
 

Perceptions of 
barriers in 
managing 
diabetes: 
Perspectives 
of hispanic 
immigrant 
patients and 
family 
members.  

Utforska upplevda 
barriärer bland 
latinska invandrare 
med diabetes och 
deras 
familjemedlemmar  

Kvalitativ.  
 
Focus grupper 

73 Patienter  
 
Ålder 18+  

3 huvudfynd hittades, lida 
från diabetes, svårigheter 
att sköta sjukdomen, 
saknar  resurser och 
stöttning. Från familjens 
sida var det 2 teman, Vi 
kan ge stöttning och vi 
saknar kunskap.   

9/12 



 

 
 

The Diabetes 
Educator 
 

Lippa KD, & 
Klein HA.  
 
2008 
 
Canada  
 
Canadian 
Journal of 
Nursing 
Research,  
 

Portraits of 
patient 
cognition: 
how patients 
understand 
diabetes self-
care.  

I denna artikeln 
presenterar vi 
utökad kvalitativ 
beskrivning av hur 
skicklighet i glukos 
kontroll är relaterat 
till patienters 
förståelse för olika 
element inom 
diabetes egenvård.  

Kvalitativ 
 
 
Semi-strukturerade 
interjuver  

20 
Patienter  
 
Ålder 19-76 
 
13 män och 
7 kvinnor  

Glukosmätningen sker 
inte så ofta som är 
rekommenderat. Många 
som inte kopplar ihop 
träning med 
glukoskontroll hade låg 
följsamhet. Måna tyckte 
att dieten var svår att 
förstå och har problem 
med att kontrollera den.   

9/12 

Ockleford, E., 
Shaw, R. L., 
Willars, J., & 
Dixon-
Woods, M.  
 
2008 
 
UK 
 
Chronic 
Illness 

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

Utforska  
uppfattningar, 
åsikter och 
erfarenheter av 
diabetes utbildning 
i patienter på båda 
sidorna av 
utbildningen.  

Kvalitativ.  
 
Semi-strukturerade 
interjuver.  

36 Patienter  
 
18 män och 
18 kvinnor  

4 indelningar gjordes på 
patienter i studien. 
”resisters” identity 
resisters, consequence 
accepters” ”identity 
accepters, consequene 
resisters, and accepers” 
Det framkom olika mycket 
personlig information 
beroende på vad de kände 
att de var tvungna att göra 
med diagnosen. Det 
framkom att många 
gillade grupp utbildningen 

9/12 



 

 
 

men många var 
tveksamma och att det 
inte finns ett 
utlärningssätt som passar 
alla.   

Pilkington 
FB, Daiski I, 
Bryant T, 
Dinca-
Panaitescu 
M, Dinca-
Panaitescu S, 
& Raphael D. 
 
2010 
 
Canada  
 
Canadian 
Journal of 
Diabetes 

The 
experience of 
living with 
diabetes for 
low-income 
Canadians 

Öka förståelsen om 
hur det är att leva 
med låg inkomst 
påverkar 
patienternas 
förmåga att sköta 
sin diabetes, från 
deras perspektiv.   

Kvalitativ  
 
Semi-strukturerade 
interjuver.  

60 
Patienter 
 
Ålder 30 – 
82   
 
24 män och 
34 kvinnor  
2 
ickebenärda  

Upplevelsen av att deras 
liv har blivit sämre och 
jobbare efter diagnosen. 
De får balansera viktiga 
beslut på grund av 
inkomsten, t.ex. köpa bra 
mat eller medicin. Att de 
får göra det bästa med vad 
de har.  

10/12 

Ruston, A 
Smith, A 
Fernando, B 
 
2013 
 
UK 
 
BMC Public 
Health  

Diabetes in 
the workplace 
- diabetic’s 
perceptions 
and 
experiences of 
managing 
their disease 
at work: a 

Undersöka olika 
sätt i vilket patienter 
med typ 1 och typ 2 
diabetes bedömde 
hjälp för att 
omhänderta sin 
diabetes på jobbet 
och vilka faktorer 
som skapade 

Kvalitativ 
 
 
Semi-strukturerade 
interjuver 

43 Patienter 
mellan 
åldrarna 
33-65  
20 män och 
23 kvinnor  

Jobbet tog prioritet, de var 
tvungna att anpassa deras 
sjukdom efter jobbet. De 
rapporterar att deras 
blodsocker var högre än 
rekommenderade nivåer.  
Så de utsätter sig själva för 
risker.  

10/12 



 

 
 

qualitative 
study 

barriärer för effektiv 
behandling  

Tan, C. C. L., 
Cheng, K. K. 
F., Sum, C. F., 
Shew, J. S. 
H., Holydard, 
E., & Wang, 
W.  
 
2018 
 
Singapore  
 
The journal 
of Nursing 
Research 

Perceptions of 
Diabetes Self-
Care 
Management 
Among Older 
Singaporeans 
with Type 2 
Diabetes: A 
Qualitative 
Study.  

Utforska 
erfarenheterna av 
Singaporianer som 
lever med diabetes 
för att bättre förstå 
deras behov, 
förväntningar, och 
barriärer med tanke 
på diabetes 
sjukvårdshantering    

Kvalitativ  
 
Fokusgruppdiskussioner 

14 Patienter 
 
Ålder 50-71  
 
9 män 5 
kvinnor 

 4 huvudteman framkom, 
Diabetes är genetisk, 
förbestämd, och inte 
seriös;  komplikationer låt 
den komma. Egenvården 
med diabetes är svår. ”I 
don’t know diabetes” 
Doktor och 
sjuksköterskan är viktiga 
faktorer för diabetes 
egenvård för äldre vuxna.  

11/12 

Thompson, 
M.  
 
2014 
 
USA 
 
Scandinavian 
Journal of 
Occuptional 
Therapy  

Occupations, 
habits, and 
routines: 
perspectives 
from patients 
with diabetes. 

Var att utforska 
uppfattningarna av 
patienter med 
diabetes om den 
yrkesmässiga 
karaktären hos 
deras dagliga 
diabeteshantering 

Kvalitativ  
 
Foton från patienten och 
semi-strukturerade 
interjuver  

8 Patienter 
(6 st med 
diabetes typ 
2)  
 
18år eller 
över 
 
5 killar och 
3 tjejer. 

Förändringar över tiden 
med diabetes, t.ex. mindre 
blodglukos mätningar. 
Nya rutiner skapas och 
ändras. Påverkan som 
familjen har.  

10/12 

 


