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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar 
risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. 
Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett 
onödigt lidande för den drabbade individen. Uppkomsten av typ 2 diabetes kan dock 
förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Sjuksköterskan kan hjälpa individen 
genom att ge information angående sjukdomen och hur sjukdomen kan förebyggas. 
Sjuksköterskor upplever dock att de har begränsade kunskaper om 
egenvårdsrådgivning.  Syfte: Att undersöka faktorer som kan påverka patientens 
följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturöversikt 
grundad på artiklar med kvantitativ ansats. Dataanalysen genomfördes med hjälp av 
Fribergs trestegsmodell. Artiklar insamlades in i databaserna Medline och Cinahl. 
Resultat: Resultatet för litteraturöversikten påvisade 28 faktorer som kan påverka 
följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Faktorer som förekom mest gånger 
var ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, kön, biokemiska markörer, vårdpersonalens 
kompetens, komplikationer, undervisning samt self-efficacy. Slutsats: Det finns flera 
faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård. Det är viktigt att 
sjuksköterskan identifierar faktorer som kan påverka patientens följsamhet till 
egenvård och anpassar omvårdnaden efter varje enskild individs behov. En fortsatt 
forskning kan vara att belysa hur en hög nivå av self-efficacy påverkar 
egenvårdskapaciteten. 
 
Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, egenvård, litteraturöversikt, omvårdnad, 
kvantitativ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary  

Factors that influence on adherence to self-care in diabetes mellitus type 2 
- A literature review  

 

Background: The number of individuals with type 2 diabetes mellitus increases in 
the world. Diabetes increases the risk of complications such as cardiovascular diseases, 
kidney effects and loss of vision. Complications related to diabetes contribute to 
increased costs for society and an unnecessary suffering for the affected individual. The 
emergence of type 2 diabetes can be prevented with healthy living habits. Nurses feel 
that they have limited knowledge of self-care counseling. Aim: To examine factors that 
may affect the patient's adherence to self-care in diabetes mellitus type 2. Method: A 
literature review based on articles with quantitative approach. The data analysis was 
performed using Friberg's three-step model. Articles were collected from Medline and 
Cinahl. Result: The result of the literature review showed 28 factors that affects 
adherence to self-care in diabetes mellitus type 2. Factors that occurred most often 
were age, educational level, work situation, sex, biochemical markers, caregiver’s 
competence, complications, teaching and self-efficacy. Conclusion: There are several 
factors that can affect the patient's adherence to self-care. It is important that the nurse 
identifies factors that can affect adherence to self-care and adjusts the care to each 
individual. Future research can be to examine how a high level of self-efficacy affects 
self-care agency.  
 
Keywords: diabetes mellitus type 2, self-care, literature review, nursing, quantitative 
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Inledning 

Individer med diabetes i världen har nästan fördubblats sedan 1980. År 2014 levde 
totalt 422 miljoner vuxna i världen med någon form av diabetes och år 2012 dog 1,5 
miljoner människor till följd av diabetes. Ökningen beror till stor del på förändrade 
levnadsvanor rörande kost och fysisk aktivitet (WHO, 2016). Ungefär 500 000 av 
Sveriges vuxna befolkning lever med någon form av diabetes (Socialstyrelsen, 2018). 
Typ 2-diabetes står för cirka 85–90% av dessa fall (Wändell & Carlsson, 2014). 
Diabetes kan leda till flera komplikationer som hjärt- och kärlsjukdom, njursvikt eller 
synbortfall. Komplikationer relaterat till typ 2-diabetes kan öka risken för att dö i förtid 
(Carolan-Olah & Cassar, 2017; WHO, 2016). Diabeteskomplikationer bidrar till höga 
samhällskostnader och för den drabbade individen kan komplikationer leda till 
sjukskrivning och onödigt lidande, samt ett ökat behov av omsorg och sjukvård. Det 
går dock att förebygga uppkomsten av typ 2-diabetes genom hälsosam kost, ökad fysisk 
aktivitet och förändrade levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Tidigare forskning visar 
att sjuksköterskor upplever att de har begränsad kunskap om egenvårdsrådgivning till 
patienter med diabetes. Sjuksköterskor upplever också tidsbrist för att ge en effektiv 
och motiverande egenvårdsrådgivning (Jansink, Braspenning, van der Veijden, Elwyn 
& Grol, 2010). 

 

Bakgrund 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar, som kännetecknas av 
en förhöjd nivå av glukos i blodet (WHO, 2016; Zaccardi, Webb, Yates, & Davies, 2016). 
Det förhöjda blodsockret kan bero på avsaknad av insulin eller att kroppen har en 
nedsatt känslighet för insulin (WHO, 2018). Insulin är ett hormon som produceras i 
beta-celler i de langerhanska öarna i bukspottskörteln. Insulin reglerar mängden 
glukos i blodet, genom att bland annat hjälpa till vid transport av glukos in i celler. Vid 
brist på insulin kan inte blodglukos regleras, vilket är orsaken till den förhöjda 
glukoshalten i blodet vid diabetes mellitus (Nationalencyklopedin, u.å-b). Diabetes 
mellitus delas in i två huvudtyper, diabetes typ 1 och diabetes typ 2 (WHO, 2016). 
 
Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, som kännetecknas av att kroppens 
insulinproduktion helt har upphört. Insulinproduktionen upphör på grund av att 
kroppens egna immunförsvar förstör de insulinproducerande beta-cellerna i 
bukspottskörteln (Basile, Guy, Schwartz, & Grant, 2014; Roizen, Bradfield, & 
Hakonarson, 2015). Patienter som lever med typ 1-diabetes behöver daglig 
administrering av insulin för att överleva (Roizen et al., 2015; WHO, 2016). Det finns 
idag inga kända åtgärder som kan förbygga insjuknandet av typ 1-diabetes 
(Socialstyrelsen, 2018; WHO, 2016). 
 
Precis som typ 1-diabetes är typ 2-diabetes en komplex sjukdom, som involverar fler 
organ och vävnader än bukspottskörteln (Basile et al., 2014). Sjukdomens patofysiologi 
innefattar även lever, njurar, fettvävnad, hjärna, skelettmuskler samt mag- och 
tarmkanalen (Cornell, 2015). Vid typ 2-diabetes har inte kroppens insulinproduktion 
upphört, men det insulin som produceras täcker inte kroppens behov. Anledningen till 
det beror på en nedsatt känslighet för insulin i muskler, lever och fettvävnad (Cornell, 
2015; Zaccardi et al., 2016). En annan orsak är att beta-cellernas funktion i 
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bukspottskörteln progressivt minskar, vilket leder till en försämrad insöndring av 
insulin. Dessa faktorer bidrar tillsammans till hyperglykemi, vilket är ett typiskt 
kännetecken för typ 2-diabetes (Basile et al., 2014; Cornell, 2015). 
 
Symtomen för typ 2-diabetes uppkommer succesivt och sjukdomen kan därför vara 
svår att upptäcka. Symtom som förekommer är ökad trötthet, ökad törst samt stora 
urinmängder (Casey, 2018; WHO, 2016). För att ställa en diagnos för typ 2-diabetes 
krävs ovanstående symtom samt ett plasmaglukosvärde på 11,1 mmol/l eller högre, 
som inte är taget på fastande mage. Om symtom saknas krävs minst två stycken faste-
plasmaglukosvärden> 7.0 mmol/l (Casey, 2018). Det går också ställa en diagnos 
genom att ta HbA1c. HbA1c är ett långtidssocker som tas för att få ett genomsnitt på 
hur blodglukosnivån har varit under 6–10 veckor (Lee, Teh, Malar, Ong & James, 
2018). 
 
Risken för att drabbas av typ 2-diabetes ökar med åldern (Cloete, Mitchell, & Morton, 
2017; Kilvert & Fox, 2017). Ärftlighet är också en bidragande faktor (Cloete et al., 2017; 
Nishigaki, Tokunaga-Nakawatase, Nishida, & Kazuma, 2014). Övervikt och låg fysisk 
aktivitet är även två andra faktorer som ökar risken för att drabbas av typ 2-diabetes 
(Blonde et al., 2016: Cornell, 2015). Även kost och stress kan påverka utvecklingen av 
sjukdomen (Chen et al., 2014). Uppkomsten av typ 2-diabetes kan förebyggas genom 
omläggning av kost, motion och levnadsvanor (Chen et al, 2014; Socialstyrelsen, 2018). 
 

Typ 2-diabetes innebär en riskfaktor för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Chen 
et al., 2014; Cornell, 2015; Jiang et al., 2019). Sjukdomen är även en riskfaktor för att 
utveckla mikrovaskulära komplikationer, som kronisk njursvikt och synbortfall. Den 
största orsaken till mikrovaskulära komplikationer är hyperglykemi (Cornell, 2015; 
Zaccardi et al., 2016). Hyperglykemi leder till minskad perifer genomblödningen, vilket 
ökar risken för att drabbas av skador på fötter och underben (Rossaneis, do Carmo 
Fernandez Lourenço Haddad, de Fátima Mantovani, Marcon & de Souza Cavalcante 
Pissinati, 2017). Det kan i sin tur kan leda till amputation (Socialstyrelsen, 2018). 

 
Egenvård 
 

Socialstyrelsen (2017) beskriver begreppet egenvård som de hälso- och 
sjukvårdsåtgärder som patienten själv kan utföra i hemmet. Egenvård kan även utföras 
med hjälp från personlig assistent eller närstående. Målet med egenvård är att 
patienten ska känna sig självständig, samt att minska antal kontakttillfällen med 
vården. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer vilka åtgärder patienten kan 
utföra som egenvård. Den bedömning som utförs ska göras tillsammans med patienten 
och ska ta hänsyn till fysisk och psykisk hälsa, samt till patientens livssituation. 
Egenvård kan innebära risker, på grund av att hälso- och sjukvårdsåtgärder lämnas 
över till patienter utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Om det finns risk för att 
patienten kan skada sig själv vid utförandet av egenvården, får åtgärden inte sättas in. 
Egenvård klassas inte som hälso- och sjukvård och omfattas därför inte av hälso- och 
sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Egenvård kan innefatta kunskapen och förmågan att hantera den dagliga 
kosthållningen vilket är en viktig del vid behandling av typ 2-diabetes (Sato et al, 2016). 
Minskat energiintag, lågt kolhydratsintag samt goda livsmedelsval kan stabilisera 
glukosnivån i blodet vilket kan minska risken för komplikationer (Socialstyrelsen, 
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2018). En ökad mängd kroppsfett leder till en minskad insulinkänslighet och därför är 
viktnedgång vid typ 2-diabetes viktigt, då det leder till en ökad insulinkänslighet 
(Cloete et al., 2017). Ökad fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv påverkan på 
glukosnivån i blodet och minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk 
aktivitet kan även förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes (Cornell, 
2015). Regelbunden fysisk aktivitet, 30 minuter om dagen eller 150 minuter i veckan, 
har visat sig vara gynnsam vid förebyggande av typ 2-diabetes (Socialstyrelsen, 2018).  
Fysisk aktivitet ställer krav på patientens kunskap om avlastningstekniker. Skor som 
sitter bra förebygger uppkomsten av fotsår hos diabetiker (Bus et al., 2015). För att 
förhindra uppkomsten av fotsår kan patientutbildning behövas, vilket innebär 
engagemang från patienten men också från hälso- och sjukvården (van Netten et al., 
2015). 
 
Patientens trygghet i egenvården kan vara att kontrollera och mäta sitt blodsocker. En 
stabil blodglukosnivå är viktigt och genom regelbundna glukoskontroller minskar 
risken för att drabbas av akuta problem och kroniska komplikationer. För en stabil 
blodglukosnivå är kost, motion och läkemedelsbehandling viktigt (Ashur, Shah, 
Bosseri, Fah, & Shamsuddin, 2016; Costa et al, 2016). När det inte räcker med enbart 
livsstilsförändring för att sänka blodglukosnivån, kan typ 2-diabetes behandlas med 
läkemedel i tablettform. Metformin utgör den största grunden vid 
läkemedelsbehandling och verkar genom att öka känsligheten för insulin. När 
tablettbehandlingen inte ger tillräckligt med effekt för att uppnå ett stabilt 
glukosvärde, behöver ofta patienter med typ 2-diabetes börja med insulinbehandling. 
Insulin går även att kombinera med tablettbehandling (Trasher, 2017). 
 

Omvårdnadsteori 

Dorothea Orems egenvårdsmodell består av tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist 
och omvårdnadssystem. Teorin om egenvård är utformad av tre huvudbegrepp, 
egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Enligt Orem är egenvård en handling 
som patienten kan utföra och ta initiativ till själv. Avsikten med egenvård är att främja 
välbefinnande och hälsa, samt att förebygga sjukdom. Patienten behöver inneha 
kunskap, intresse och mentala och praktiska kunskaper för att kunna utföra egenvård. 
Syftet med egenvård är att tillfredsställa personens egenvårdsbehov. Egenvårdsbehov 
fördelas in under tre kategorier som är hälsorelaterade behov, universella behov samt 
utvecklingsmässiga behov. Orem beskriver egenvårdskrav som de egenvårdsaktiviteter 
som personen måste utföra för att tillfredsställa egenvårdsbehovet (Kirkevold, 2000).  
Egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning är de två begrepp som bygger upp 
teorin om egenvårdsbrist. Egenvårdskapacitet innebär patientens förmåga att 
tillgodose det individuella behovet av egenvård. Patientens ålder, hälsotillstånd, 
livserfarenhet, resurser och utbildning kan påverka egenvårdskapaciteten. 
Egenvårdsbrist kan uppstå om patienten lider av flera olika sjukdomar, skador eller 
funktionshinder. Egenvårdsbrist innebär att egenvårdskapaciteten hos patienten är 
mindre än egenvårdsbehovet. Brist på patientens förmåga till egenvård gör att 
patienten behöver hjälp med att tillgodose det individuella egenvårdsbehovet. Enligt 
Orem innebär egenvårdsbegränsning att personen är begränsad i den egna 
egenvårdskapaciteten. Begräsningar innebär enligt Orem begränsad kunskap och 
begränsad kapacitet att genomföra handlingar samt begränsad förmåga att fastställa 
beslut. Sjuksköterskan utgör en viktig funktion i utformningen av omvårdnaden och 
ska kompensera för patientens nedsatta resurser. Sjuksköterskan ska ge stöd till 
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patienten med vägledning, både fysiskt och psykiskt, samt undervisning i egenvård 
vilket ska främja patientens egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000).  
 
Teorin om omvårdnadssystem bygger kring begreppen omvårdnadskapacitet, 
hjälpmetoder samt olika omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet innebär de 
attityder, kunskap och egenskaper som behövs för att omvårdnad ska kunna utföras. 
Enligt Orem kan alla sjuksköterskor använda fem hjälpmetoder som innefattar 
vägledning, stöttning, undervisning, utföra handlingar åt en annan individ samt att 
utforma en miljö där individen kan utvecklas. Orem beskriver begreppet 
omvårdnadssystem som det som uppstår genom samspelet mellan patient och 
sjuksköterska (Kirkevold, 2000). 
 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden samt att säkerställa korrekt och säker 
vård, genom att följa lagar och andra styrdokument som berör hälso- och sjukvården. 
Sjuksköterskan ska ge väl anpassad information och patienten ska också ge samtycke 
till behandling och vård. Vid samtycke till behandling och vård ska sjuksköterskan 
möjliggöra att patienten blir delaktig i planeringen av omvårdnadsarbetet (Cronenwett 
et al., 2007). Följsamhet, även kallat compliance, är ett begrepp som beskriver i vilken 
utsträckning patienten följer råd eller ordinationer (Nationalencyklopedin, u.å-a). För 
att en patient med typ 2-diabetes ska kunna utföra egenvård, är det är viktigt att 
sjuksköterskan ger rätt information och kunskap kring patientens sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskan ska ge patienten information angående sin 
sjukdom, tillgängliga behandlingsalternativ samt hur sjukdomen kan förebyggas. 
Information om eventuella komplikationer av behandling eller sjukdom ska även ges 
(Patientlag, SFS 2014:821). Typ 2-diabetes kan förebyggas genom förändring av 
levnadsvanor rörande kost, motion och rökning. Sjuksköterskan ansvar är då att stödja 
patienten till livsstilsförändring och egenvårdsbehandling (Socialstyrelsen, 2018). 
 

Syfte 

Att beskriva faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård vid typ 2 
diabetes. 
 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts för att kunna beskriva faktorer som påverkar 
patientens följsamhet till egenvård vid typ 2-diabetes. En litteraturöversikt innebär att 
samla in relevant kunskap inom ett specifikt område för att få en överblick över 
befintlig forskning. Vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har valts ut för att 
skapa en översikt över det aktuella kunskapsläget (Friberg, 2017a). Syftet med 
kvantitativ forskning är att undersöka samband samt att ordna och kartlägga variabler 
(Forsberg & Wengström, 2013).  

 
Urval och datainsamling 

En inledande litteratursökning genomfördes för att identifiera relevanta sökord, samt 
för att skapa en utgångspunkt inför den slutliga litteratursökningen (Friberg, 2017b). 
Sex artikelsökningar genomfördes under våren 2019 (Bilaga 1). Sökningar har gjorts i 
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databaserna Cinahl och Medline. Cinahl innehåller material inom 
omvårdnadsvetenskap och Medline fokuserar på medicin och omvårdnad (Willman, 
Bathsevani, Nilsson, & Sandström, 2016; Östlundh, 2017). De sökord som användes i 
datainsamlingen var: Diabetes mellitus type 2, self-care, patient compliance, factor*, 
adult*, nurs* och lifestyle. I sökningarna användes booleska sökoperatorer som AND, 
OR och NOT för att kombinera söktermer på olika sätt (Willman et al., 2017). AND och 
NOT användes för att begränsa och göra sökningen mer specifik. OR tillämpades för 
att utvidga och öka känsligheten i sökningen (Karlsson, 2017). I sökningarna användes 
även trunkeringar (*), vilket innebär att ändelsen tas bort och databasen söker på alla 
ord som har samma stam (Karlsson, 2017; Willman et al., 2017). Den slutgiltiga 
sökningen genomfördes med relevanta sökkombinationer som identifierades med 
hjälp av sökhistoriken från den inledande sökningen. Synonymer har använts i 
sökningarna för att vidga resultatet (Östlundh, 2017). Sökningarna i Cinahl och 
Medline gav 583 träffar, där samtliga titlar lästes. 76 artiklars resultat lästes och av 
dessa kvalitetsgranskades 29 artiklar (Bilaga 1). För att hitta fler artiklar till resultatet 
genomfördes en manuell sökning i resultatartiklarnas referenslistor (Willman et al., 
2017; Östlundh, 2017). Datainsamlingen resulterade i 14 artiklar som stämde överens 
med litteraturöversiktens syfte samt uppfyllde kvalitetsgranskningens krav.  
 
Inklusionskriterier användes för att identifiera de 14 artiklarna. Inklusionskriterierna 
var engelskt språk, publicerade 2013–2019, tillgängligt abstract, etiskt granskade samt 
att artiklarna var peer-rewied för att bevara en vetenskaplig kvalité. 
Exklusionskriterier för litteraturöversikten var studier genomförda på individer under 
18 år samt kvalitativa artiklar. Artiklarna som ingick i resultatet var publicerade mellan 
2013–2018 och utförda i Sydafrika, Sudan, Etiopien, Indien, USA, Iran, 
Nederländerna, Brasilien, Ghana, Saudiarabien och Australien. Sammanlagt har 6360 
individer deltagit i studierna till resultatet. Det fanns en variation i studiernas design, 
ålder, kön samt analysmetoder (Bilaga 3).  
 
Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Hälsohögskolans Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod, som har tagits fram av 
Avdelningen för Omvårdnad (Bilaga 2). Med hjälp av protokollet granskades 
artiklarnas syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, trovärdighet, 
resultat och etiska ställningstagande. Protokollet består av två delar. Del I omfattar 
fyra kriterier där samtliga måste uppfyllas för att artikeln ska kunna fortsätta granskas 
i del II, som består av sju frågor. För att kunna garantera tillräcklig kvalitet på 
artiklarna som ingår i resultatet, ska de erhålla minst fem poäng i Del II av protokollet. 
Resultatartiklarna som hade bäst vetenskaplig kvalité erhöll fyra poäng i del I och sju 
poäng i del II enligt protokollet. Artiklarna kvalitetsgranskades först individuellt och 
sedan gemensamt av författarna. I artikelmatrisen (Bilaga 3) redovisas artiklarna och 
tillhörande poäng från kvalitetsgranskningsprotokollet.  
 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes när samtliga resultatartiklar hade samlats in (Henricson & 
Billhult, 2017). Inkluderade artiklar i resultatet analyserades utifrån Fribergs 
trestegsmodell (Friberg, 2017a). I första steget lästes artiklarna flera gånger, för att få 
en ökad förståelse och för att kunna skapa en helhet av innehållet. I dataanalysen lästes 
artiklarna först individuellt och sedan gemensamt av författarna för att säkerhetsställa 
att författarna uppfattat de betydande faktorerna. Därefter sammanfattades varje 
artikel gemensamt som ett stöd i analysarbetet. I steg två fördes studiernas syfte, 
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design, analysmetod, antal deltagare samt huvudfynd in i en översiktstabell (Bilaga 3). 
Därefter lästes och diskuterades studiernas resultat ett flertal gånger för att skapa en 
ökad förståelse. Resultaten lästes både individuellt och gemensamt. I det tredje steget 
sammanställdes resultatet gemensamt av författarna. Först jämfördes artiklarna med 
varandra för att identifiera likheter och skillnader i syfte, design, analysmetod samt 
resultat. Det för att skapa en överblick av resultatartiklarna. Därefter fördes 
identifierade faktorer in under huvudrubriker i en resultattabell (Tabell 1) (Friberg, 
2017a).  
 

Etiska överväganden 

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till forskningsetik när människor är deltagare i 
forskning, detta för att inte skada eller kränka individen. Forskningsetiken handlar om 
att skydda och respektera människor, samt att garantera deras rättigheter, värde och 
självbestämmande (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 2017). Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att forskning endast får 
genomföras om respekt för människovärdet kan garanteras. Vid en litteraturöversikt 
krävs inget etiskt godkännande men dess syfte ska dock motiveras och etiska 
överväganden ska genomföras under arbetets gång (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 
2017).   
 
Författarna har granskat resultatartiklarna ur ett etiskt förhållningssätt för att kunna 
garantera att deltagarna i studierna inte har påverkats negativt av forskningen. Endast 
forskningsetiskt godkända artiklar har använts till litteraturöversiktens resultat 
(Forsberg & Wengström, 2013). I del II av Hälsohögskolans Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod (Bilaga 2), finns en fråga om 
artikeln har ett etiskt tillstånd och förhållningssätt. Författarna har endast inkluderat 
artiklar till resultatet där detta kriteriet är uppfyllt. Författarnas begränsande 
kunskaper inom metodologi kan ha medfört feltolkningar av artiklarna i resultatet. 
Även författarnas kunskaper inom det engelska språket kan ha lett till feltolkningar på 
grund av svårigheter att översätta en del engelska begrepp (Kjellström, 2017).  
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Resultat 

Totalt har 28 faktorer studerats med syfte att undersöka påverkan på patientens 
följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Faktorerna har fördelats in under 
rubrikerna ”Hälsorelaterade faktorer”, ”Stöd” ”Sjukdomsrelaterade faktorer”, 
”Tillgänglighet” samt ”Sociodemografiska faktorer”. Tillhörande faktorer redovisas 
under respektive rubrik (Tabell 1).  
 
Tabell 1 Sammanställning av samtliga faktorer som påverkar följsamheten till egenvård 

 

S- significant (p<0,05)  NS- non significant (p>0,05). = Högre följsamhet. = Lägre följsamhet 
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Faktorer   

Hälsorelaterade faktorer    

Psykisk status                              

    Depression                        S     

    Emotionell rollfunktion                  S           

    Psykisk stress                            S 

Fysisk status                              

    Fysisk funktionsförmåga                  S           
    Egenmätning av  
   fysisk aktivitet              S               

    Smärta                  S           

    Body Mass Index                  S NS         

   Biokemiska markörer                  S     S     

Självupplevd hälsa                        S     

Self-efficacy   S                       S 

Osäkerhet          S                   

Tobaksvanor                       S     

Stöd    

Socialt stöd                  NS         S 

Vårdpersonalens kompetens                       S S   
Sjukdomsrelaterade faktorer    

Sjukdomsduration                  NS NS   S     

Komplikationer                S S           

Läkemedelsbehandling     NS           NS     S     

Diabetesundervisning            S         S     

Närvaro vid diabeteskontroll  S                           

Komplexa råd                S             

Stress över sjukdom  NS                     S     

Tillgänglighet    

Geografisk tillgänglighet  NS             S             

Tillgänglig utrustning                S             

Sociodemografiska faktorer    

Ålder S   S           S NS   S     

Kön NS   NS S           S   S     

Utbildningsnivå NS   S         S   S       NS 

Sysselsättning  S   S           S         NS 

Inkomst     NS         S             
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Hälsorelaterade faktorer 

Psykisk status 

Depression  
Depression och behandling för depression hade en signifikant påverkan på 
följsamheten till egenvård. Depression hängde ihop med en sämre följsamhet till 
kostrekommendationer, fysisk aktivitet, egenmätning av blodglukos samt 
läkemededelsbehandling. Patienter med behandling för depression hade en sämre 
följsamhet till läkemedelsbehandling och egenmätning av blodglukosnivå 
(Nanayakkara et al., 2018). 
 
Emotionell rollfunktion  
Emotionell rollfunktion hade en signifikant påverkan på följsamheten till egenvård 
enligt Marinho et al. (2018). Studien använde sig av frågeformuläret 36-Item Short-
Health Survey för att mäta emotionell rollfunktion. Emotionell rollfunktion innebär 
enligt formuläret att känslomässiga problem påverkar arbetet eller andra dagliga 
aktiviteter. Högre värden för emotionella rollfunktionen i frågeformuläret var relaterat 
till bättre generell följsamhet till egenvård, samt bättre följsamhet till fysisk aktivitet 
enligt Marinho et al. (2018).  
 
Psykisk stress  
Walker, Gebregziabher, Bonnie och Egede (2015) visade att låg psykisk stress hade en 
signifikant påverkan på följsamhet till egenvård. Det fanns ett samband mellan låg 
psykisk stress och högre följsamhet till fotvård, egenmätning av glukos, fysisk aktivitet 
samt kost.  
 

Fysisk status 

Fysisk funktionsförmåga  
Fysisk funktionsförmåga hade en signifikant påverkan på följsamhet till egenvården. 
Studien använde sig av frågeformuläret 36-Item Short-Health Survey för att mäta 
fysiska begränsningar. Fysiska begränsningar innebär enligt formuläret att personens 
fysiska hälsotillstånd påverkar förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet och 
träning. Studien visade ett samband mellan högre fysisk funktionsförmåga och högre 
följsamhet till generella egenvårdsåtgärder (Marinho et al., 2018).  
 
Egenmätning av fysisk aktivitet 
Enligt Kooiman, et al. (2018) fanns det ett samband mellan användning av ett 
aktivitetsarmband och högre följsamhet till fysisk aktivitet, jämfört med deltagare utan 
aktivitetsarmband. Det individuella aktivitetsarmbandet visade hur många steg 
deltagaren gjorde per dygn. 
 
Smärta 
Marinho et al. (2018) redovisade att fysisk smärta hade en signifikant påverkan på 
följsamhet till egenvård. För att mäta fysisk smärta användes frågeformuläret 36-Item 
Short-Health Survey (SF-36).  Det fanns ett samband mellan en lägre smärtnivå enligt 
SF-36 och en högre följsamhet till generella egenvårsåtgärder och kost. Studien visade 
även ett samband mellan smärta i överkroppen och en lägre följsamhet till kost. Det 
fanns också ett samband mellan smärta i ryggraden och en lägre följsamhet till träning.  
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Body Mass Index   
Ett lägre värde på Body Mass Index (BMI), hade en signifikant påverkan på följsamhet 
egenvård enligt Marinho et al. (2018). Studien visade ett samband mellan ett lägre BMI 
och en högre följsamhet till generella egenvårdsåtgärder samt träning och 
medicinering. 
 
Biokemiska markörer 
Två studier redovisade faktorn biokemiska markörer (Marinho et al., 2018; 
Nanayakkara et al., 2018). Enligt Marinho et al. (2018) fanns det ett samband mellan 
högre HDL-kolesterolnivåer och en högre generell följsamhet till egenvårdsåtgärder 
samt högre följsamhet till kost. Studien visade också ett samband mellan lägre 
triglyceridnivåer och bättre generell följsamhet. Det fanns även ett samband mellan 
lägre HbA1c-nivå och en bättre följsamhet till läkemedelsbehandling. Den andra 
studien visade ett samband mellan högre HbA1c-nivå och en sämre följsamhet till kost, 
fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling. Det fanns också ett samband mellan ett 
lägre värde för HbA1c och en högre följsamhet till egenmätning av blodglukosnivå 
(Nanayakkara et al., 2018). 
 
 
Självupplevd hälsa  

Nanayakkara et al. (2018) redovisade faktorn självupplevd hälsa. Det fanns ett 
samband mellan en lägre nivå av självupplevd hälsa och en sämre följsamhet till kost, 
fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling och egenmätning av blodglukos. 
 
Self-efficacy 

Två studier redovisade ett samband mellan self-efficacy1 och följsamhet till egenvård 
(Amer et al., 2018; Walker et al, 2015). Enligt Amer et al. (2018) fanns det ett samband 
mellan deltagare med hög self-efficacy kring kost, fysisk aktivitet och läkemedel och en 
högre följsamhet till kost, motion och intag av läkemedel. I den andra studien 
redovisades också ett samband mellan hög self-efficacy och en högre följsamhet till 
fotvård, glukosmätning, fysisk aktivitet och kost (Walker et al., 2015). 
 
Osäkerhet 

Heerman et al. (2016) redovisade faktorn osäkerhet. Studien påvisade ett samband 
mellan osäkerhet kring kost och en låg följsamhet till fysisk aktivitet samt allmänna 
goda livsmedelsval. 
 
Tobaksvanor  

Nanayakkara et al. (2018) redovisade faktorn tobaksvanor. Studien visade ett samband 
mellan rökning och lägre följsamhet till kost, fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling 
och egenmätning av blodglukos.  

                                                           
1 Self-efficacy innebär en individs egenupplevda förmåga att klara av en handling (Lee et al., 

2016). 
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Stöd  

Socialt stöd  

Walker et al. (2015) redovisande faktorn socialt stöd. Studien visade ett samband 
mellan ett högt socialt stöd och en högre följsamhet till fotvård, fysisk aktivitet, kost 
samt egenmätning av blodglukosnivå. 
 
Vårdpersonalens kompetens 

Två studier redovisade faktorn vårdpersonalens kompetens (Nanayakkara et al., 2018; 
Rezende Neta, Vilarouca da Silva, & Freitas da Silva, 2015).  Enligt Nanayakkara et al. 
(2018) fanns det ett samband mellan faktorn diabetesspecialist och högre följsamhet 
till egenmätning av blodglukos. Även ett samband mellan faktorn dietist och högre 
följsamhet till egenmätning av blodglukos påvisades. Rezende Neta et al. (2015) visade 
ett samband mellan råd från sjuksköterska och högre följsamhet till fotvård, jämfört 
med individer som inte fick råd från sjuksköterska.  
 

Sjukdomsrelaterade faktorer 

Sjukdomsduration  

Nanayakkara et al. (2018) redovisade faktorn sjukdomsduration. Studien påvisade ett 
samband mellan kortare sjukdomsduration och lägre följsamhet till kost, fysisk 
aktivitet och läkemedelsbehandling.   
 
Komplikationer  

Två studier redovisade faktorn komplikationer (Kassahun, Gashe, Mulisa, & Rike, 
2016; Marinho et al., 2018). Den ena studien redovisade att det fanns ett samband 
mellan förekomst av komplikationer relaterat till diabetes och en lägre följsamhet till 
generell egenvård (Kassahun, Gashe, Mulisa, & Rike, 2016). Marinho et al. (2018) 
redovisade däremot att det fanns ett samband mellan förekomst av makrovaskulära 
komplikationer och högre följsamhet till generell egenvård. 
 
Läkemedelsbehandling  

Nanayakkara et al. (2018) visade ett samband mellan insulinbehandling vid typ 2 
diabetes och en lägre följsamhet till kost och motion. Det fanns däremot ett samband 
mellan insulinbehandling och högre följsamhet till egenmätning av blodglukosnivån.  
 

Diabetesundervisning 

Två studier redovisade faktorn diabetesundervisning (Hemmati Maslakpak, Razmara, 
Niazkhani, 2017;  Mokabel et al., 2017). Hemmati Maslakpak et al. (2017) visade ett 
samband mellan diabetesundervisning via fysiskt möte och en högre följsamhet till 
kost och fysisk aktivitet, jämfört med deltagare som fick telefonbaserad undervisning. 
Mokabel et al. (2017) visade ett samband mellan diabetesundervisning och en högre 
följsamhet till läkemedelsbehandling, egenmätning av blodglukos samt fysisk aktivitet.  
 
Närvaro vid diabeteskontroll 

En studie visade ett samband mellan att patienter närvarade vid avtalad 
diabeteskontroll och en högre följsamhet till egenvård (Adegbola, Marincowitz, 
Govender, Ogunbanjo, 2016).  
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Komplexa råd 

Kassahun et al. (2016) visade att det fanns ett samband mellan komplexa råd gällande 
egenvårdsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2 och lägre följsamhet till 
läkemedelsbehandling. 
 
Stress över sjukdom 

En studie påvisade att det fanns ett samband mellan stress över sin diabetes och en 
lägre följsamhet till diet, fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling samt egenmätning av 
blodglukosnivå (Nanayakkara et al., 2018).  
 

Tillgänglighet 

Geografisk tillgänglighet 

Geografisk tillgänglighet var en signifikant faktor enligt Kassahun et al. (2016). Studien 
visade ett samband mellan avstånd större än 0,5 h till sjukhus och lägre följsamhet till 
egenvårsåtgärder.  
 
Tillgänglig utrustning 

Kassahun et al. (2016) redovisade att tillgänglig utrustning hade en signifikant 
påverkan på följsamhet egenvård. Studien visade att det fanns ett samband mellan 
avsaknad av glukosmätare och lägre följsamhet till läkemedelsbehandling. 
 
 

Sociodemografiska faktorer 

Ålder 

Fyra studier redovisade faktorn ålder (Adegbola et al., 2016; Bonger, Shiferaw, & 
Tariku, 2018; Marinho et al., 2018; Nanayakkara et al., 2018). Adegbola et al. (2016) 
påvisade ett samband mellan ålder under 50 år och högre följsamhet till egenvård 
jämfört med individer över 50 år.  Bonger et al. (2018) påvisade ett samband mellan 
ålder 40-49 år och högre följsamhet till läkemedelsbehandling, jämfört med individer 
mellan 60-76 år.  Marinho et al. (2018) beskrev också ett samband mellan yngre ålder 
och en högre följsamhet till egenvård. Däremot visade Nanayakkara et al. (2018) studie 
ett samband mellan yngre ålder (<64 år) och en lägre följsamhet till kost, fysisk 
aktivitet, egenmätning av blodglukos samt läkemedelsbehandling, jämfört med 
individer över 64 år.  
 
Kön 

Tre studie redovisade faktorn kön (Dhoj Shrestha, Kosalram, & Gopichandran, 2013; 
Mogre, Abanga, Johnson & Paul, 2017; Nanayakkara et al., 2018). Dhoj Shrestha et al. 
(2013) påvisade ett samband mellan män och en högre följsamhet till kostplan och 
fysisk aktivitet, jämfört med kvinnor. Mogre et al. (2017) visade ett samband mellan 
manligt kön och högre följsamhet till blodglukosmätning. I den tredje studien fanns 
det ett samband mellan kvinnor och lägre följsamhet till fysisk aktivitet (Nanayakkara 
et al., 2018).  
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Utbildningsnivå 

Tre studier redovisade faktorn utbildningsnivå (Bonger et al., 2018; Kassahun et al., 
2016; Mogre et al., 2017). Bonger et al. (2018) visade ett samband mellan deltagare 
med grundskoleutbildning och en lägre följsamhet till egenmätning av blodglukos, 
jämfört med deltagare med eftergymnasial utbildning. Kassahun et al. (2016) 
redovisade också ett samband mellan lägre utbildningsnivå och lägre följsamhet till 
läkemedelsbehandling. Enligt Mogre et al. (2017) fanns det ett samband mellan lägre 
utbildningsnivå och lägre följsamhet till kost, fysisk aktivitet och fotvård.  
 

Sysselsättning 

Tre studier redovisade faktorn sysselsättning (Adegbola et al., 2016; Bonger et al., 
2018; Marinho et al., 2018). Adegbola et al. (2016) påvisade att sambandet mellan att 
vara anställd och högre följsamhet till egenvård jämfört med deltagare utan 
anställning. Däremot visade Bonger et al. (2018) att deltagare som var arbetslösa hade 
en högre följsamhet till egenmätning av blodglukos, jämfört med deltagare som var 
köpmän. Enligt Marinho et al. (2018) fanns det ett samband mellan hög 
arbetsprestation och högre följsamhet till egenvård. 
 
Inkomst 

Kassahun et al. (2016) redovisade faktorn inkomst. Studien påvisade att det fanns ett 
samband mellan en låg inkomst och en lägre följsamhet till medicinering och egenvård.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Artiklar med kvantitativ ansats har valts ut för att besvara litteraturöversiktens syfte. 
Totalt identifierades 14 artiklar till resultatet. Kvantitativ ansats är lämplig för att 
undersöka samband mellan olika faktorer (Billhult, 2017; Forsberg & Wengström, 
2013). Valet av kvantitativ ansats ansågs vara lämplig metod, då syftet var att 
undersöka faktorer som kan påverka följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus 
typ 2. Tre sökkombinationer utfördes i två olika databaser, Medline och Cinahl. Att 
använda flera databaser förstärkte validiteten på litteraturöversikten, då det ökade 
chanserna för att hitta lämpliga artiklar. En del av artiklarna identifierandes i flera av 
sökningarna, vilket stärkte resultatets sensitivitet och som i sin tur stärkte validiteten 
(Henricson, 2017). En styrka för litteraturöversikten var att en manuell sökning 
genomfördes genom att identifiera ytterligare artiklar från valda resultatartiklars 
referenslistor (Willman et al., 2017; Östlundh, 2017). En artikel identifierades till 
resultatet efter den manuella sökningen.  
 
Sökningarna begränsades mellan 2013–2019. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
stärker det litteraturöversiktens validitet att använda artiklar som har publicerats 
inom de senaste fem åren. Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att 
begränsa sökningarna. Ett inklusionskriterie som stärker validitet var att alla artiklar 
skulle vara peer-rewied, vilket innebär att de bedöms vara vetenskapliga (Henricson, 
2017). En styrka var att endast artiklar med engelskt språk användes i 
litteraturöversikten, då vetenskapliga artiklar främst skrivs på engelska (Östlundh, 
2017).  Individer under 18 år exkluderades på grund av att risken för att drabbas av 
diabetes mellitus typ 2 ökar med stigande ålder (WHO, 2016). Artiklarnas variation i 
design och utförande kan vara en svaghet eftersom resultatet kan vara svårt att 
sammanställa (Henricson, 2017). Författarna valde att inte redovisa exakta p-värden 
för studiernas resultat, eftersom att litteraturöversikten är en sammanställning av 
olika studier med varierande metoder och storlek (n). Litteraturöversikten 
genomfördes under våren 2019. En längre tidsplan hade kunnat öka 
litteraturöversiktens trovärdighet då fler relevanta artiklar hade kunnat identifieras.  
 
För att garantera artiklarnas vetenskapliga kvalité kvalitetsgranskade författarna 
artiklarna med hjälp av Hälsohögskolans Protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvantitativ metod, som har tagits fram av Avdelningen för Omvårdnad 
(Bilaga 2). Alla artiklar kvalitetsgranskandes först enskilt och sedan gemensamt av 
samtliga författare vilket stärkte litteraturöversiktens reliabilitet. Därefter fördes en 
diskussion kring artiklarnas kvalité gemensamt av författarna (Henricson, 2017). Tio 
artiklar bedömdes enligt författarna ha hög kvalité och fyra artiklar bedömdes ha 
medelhög kvalité. Artiklar med hög kvalité fick sju poäng i del II i 
granskningsprotokollet och artiklar med medelhög kvalité erhöll minst fem poäng i del 
II.  
 
Dataanalysen genomfördes när samtliga resultatartiklar hade samlats in för att urskilja 
likheter och skillnader (Henricson & Billhult, 2017). Alla artiklar lästes först var för sig 
och sedan gemensamt av samtliga författare för att undvika feltolkning, vilket stärkte 
litteraturöversiktens reliabilitet (Henricson, 2017). Därefter diskuterades artiklarnas 
likheter och skillnader gemensamt för att identifiera faktorer samt huvudrubriker och 
underrubriker till resultatet, som sedan fördes in i en tabell (Tabell 1). En svaghet för 
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litteraturöversikten var författarnas begränsande kunskaper inom metodologi, då en 
del av artiklarnas tabeller och resultat var svåra att utläsa. Författarnas kunskaper 
inom det engelska språket kan ha lett till feltolkningar på grund av att det inte är 
författarnas modersmål. Google-translate och ett lexikon har använts vid översättning 
av en del engelska ord för att undvika feltolkning (Östlundh, 2017). 
Litteraturöversikten har granskats av författarnas handledare samt av övriga studenter 
i handledningsgruppen vilket stärker validiteten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Artiklarna som ingår i resultatet är utförda i Sydafrika, Sudan, Etiopien, Indien, USA, 
Iran, Nederländerna, Brasilien, Ghana, Saudiarabien samt Australien. Det finns 
skillnader i behandlingen av diabetes mellan olika länder i världen (WHO, 2016). Det 
begränsar därför generaliserbarheten eftersom resultatet inte kan föras över till alla 
individer och situationer (Priebe & Landström, 2017). Det fanns inte tillräckligt med 
artiklar för att begränsa urvalet till endast ett land eller en världsdel. Likheter har dock 
identifierats mellan en del artiklar trots olika ursprungsländer, vilket stärker 
resultatet.  
 
Författarna har endast använt etiskt godkända artiklar till resultatet vilket stärker 
litteraturöversiktens vetenskapliga kvalité (Mårtensson & Fridlund, 2017). Nio stycken 
artiklar redovisade att studien granskats av etisk kommitté. Tidskrifterna som de 
övriga fem artiklarna publicerats i, godkänner endast artiklar som har granskats av 
etisk kommitté. En artikel saknade etiskt godkännande och exkluderades därmed från 
resultatet.   
 

Resultatdiskussion 

Totalt har 28 signifikanta faktorer identifierats till resultatet. Faktorerna sorterandes 
in under fem huvudrubriker med tillhörande underrubriker (Tabell 1.). De signifikanta 
faktorer som förekom flest gånger i resultatet var ålder, utbildningsnivå, 
sysselsättning, kön, biokemiska markörer, vårdpersonalens kompetens, 
komplikationer, diabetesundervisning samt self-efficacy. Adisa, Alutundu, & Fakeye 
(2009) har tidigare visat att faktorerna kön, civilstånd och arbetssituation påverkar 
följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Även depression (Bell et al., 2010) 
och ålder (Rozenfeld, Hunt, Plauschinat, & Wong, 2008) har tidigare visats påverka 
följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Faktorer som författarna valde 
att diskutera är ålder, kön samt self-efficacy. Dessa faktorer valdes då de påverkar 
omvårdnaden och det är därför viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till faktorerna i 
det dagliga arbetet för att kunna stödja patienten på bästa sätt.  
 
Resultatet påvisade att faktorn ålder hade en signifikant påverkan till följsamhet vid 
egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Tre resultatartiklar redovisade att yngre individer 
hade en högre följsamhet till egenvård, vilket stärks av Al Johani, Kendall och Snider 
(2015) som påvisade ett samband mellan äldre ålder och en lägre följsamhet till 
fotvårdsåtgärder, i jämförelse med yngre ålder. Däremot påvisade en resultatartikel ett 
signifikant samband mellan yngre ålder och lägre följsamhet till egenvård vid diabetes 
mellitus typ 2, vilket stödjs av Costa et al. (2016) som redovisade ett samband mellan 
yngre ålder och en lägre följsamhet till fotvård samt till fysisk aktivitet. Resultatet 
bekräftas även av Felix et al. (2018) som redovisade att äldre deltagare hade en högre 
följsamhet till fotvård, jämfört med yngre deltagare. Resultatet stärks ytterligare av 
Yeh et al. (2018) som påvisade ett samband mellan högre ålder och en bättre 
följsamhet, i jämförelse med yngre ålder. Att resultatfynden gällande faktorn ålder 
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talade emot varandra, kan bero på skillnader i urval samt variationen i artiklarnas 
ursprungsländer. På grund av det varierande resultatet kan slutsatsen dras att ålder är 
viktig faktor att ta hänsyn till vid egenvård hos patienter med diabetes mellitus typ 2.  
Enligt Orem är ålder en av de grundläggande faktorer som påverkar 
egenvårdskapaciteten. Ålder påverkar alltså individens förmåga att tillfredsställa det 
egna behovet av vård. Ålder kan vara en faktor som påverkar individens mentala och 
fysiska förmåga, som i sin tur kan påverka egenvårdskapaciteten. Om ålder påverkar 
egenvårdskapaciteten negativt kan egenvårdsbrist uppstå. Vid egenvårdsbrist är det 
viktigt att anhöriga eller vårdpersonal tar över egenvården (Kirkevold, 2000). Det är 
dock viktigt att sjuksköterskan respekterar individens autonomi så mycket som möjligt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Orem ska sjuksköterskan stödja, vägleda 
och utföra handlingar åt en individ om det krävs. Orem beskriver även att ålder kan 
påverka egenvårdskraven, genom att individens ålder kan påverka hur 
egenvårdsbehoven ska tillgodoses (Kirkevold, 2000). Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan utgår ifrån varje enskild individ och anpassar omvårdnaden efter 
individens ålder och förmågor (Socialstyrelsen, 2018).  
 
I resultatet framkom även kön som en signifikant faktor. Resultatet påvisade att män 
hade en högre följsamhet till flera egenvårdsåtgärder, i jämförelse med kvinnor. 
Resultatet stärks av Mansyur, Rustveld, Nash och Jibaja-Weiss (2015) som påvisade 
ett signifikant samband mellan kvinnor och en lägre följsamhet till 
egenvårdsaktiviteter, jämfört med män. Däremot visade Eh, McGill, Wong och Krass 
(2016) att kvinnor hade en högre följsamhet till egenmätning av blodglukos, fotvård 
och läkemedelsbehandling, jämfört med män. Även Al Johani et al. (2015) redovisade 
att kvinnor hade en bättre följsamhet till kost, egenmätning av blodglukos och fotvård. 
Felix et al. (2018) påvisade däremot att det inte fanns ett signifikant samband mellan 
faktorn kön och följsamhet till egenvårdsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2. Urval, 
antal deltagare och ursprungsländer kan vara möjliga orsaker till variationen gällande 
faktorn kön. Trots variationen kan slutsatser dras att kön är en viktig faktor att ta 
hänsyn till vid utformningen av egenvård vid diabetes mellitus typ 2.  
 
Enligt Orem är egenvårdskrav de egenvårdaktiviteter som individen måste utföra för 
att tillfredsställa utvecklingsmässiga och universella egenvårdsbehov. Det finns olika 
faktorer som kan påverka egenvårdskravet och kön är en påverkande faktor. Orem 
beskriver att kön kan påverka hur individens egenvårdbehov ska tillgodoses 
(Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan bör därför ta hänsyn till faktorn kön och utgå från 
varje enskild individ i det dagliga arbetet. En förutsättning för en god vård vid diabetes 
mellitus typ 2 är att alla individer bemöts jämlikt oavsett kön, ålder, 
funktionsnedsättningar samt social ställning (Socialstyreslen, 2018).  
 
Resultatet påvisade även att det fanns ett signifikant samband mellan en hög nivå av 
self-efficacy och högre följsamhet till flera olika egenvårdsaktiviteter som kost, fysisk 
aktivitet, fotvård, läkemedelsbehandling samt egenmätning av blodglukos. Resultatet 
bekräftas av Lee et al. (2016) och Jiang et al. (2019) som båda påvisade ett samband 
mellan self-efficacy och högre följsamhet till egenvårdsaktiviteter. Enligt huvudtesen 
för Orems egenvårdsteori har alla individer kapacitet och drivkraft för att självständigt 
utföra handlingar som främjar hälsa (Kirkevold, 2000). Det finns en viss likhet mellan 
egenvårdsteorins huvudtes och self-efficacy som innebär individens egenupplevda 
förmåga och tilltro till sig själv att genomföra och klara av en handling (Lee et al., 
2016). Self-efficacy kan ses som en resurs hos individen. Individens resurser är en av 
de grundläggande faktorerna som påverkar egenvårdskapaciteten. En hög nivå av self-
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efficacy kan alltså påverka egenvårdskapaciteten positivt och det är därför viktigt att 
sjuksköterskan stöttar individen till att tro på sig själv. Målet med omvårdnaden är 
stödja individen till att vara självständig i egenvårdsaktiviteter (Kirkevold, 2000).  

 

Slutsatser 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Resultatet för litteraturöversikten påvisade ett stort antal faktorer som påverkar 
följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskan ska inom ramen 
för sitt uppdrag ge patienten med diabetes mellitus typ 2, information angående 
sjukdomen, tillgängliga behandlingsalternativ samt hur sjukdomen kan förebyggas. 
Informationen innefattar vanligen att ohälsa kan motverkas genom förändring av 
levnadsvanor rörande kost, motion och rökning. Antalet individer med diabetes 
mellitus typ 2 förväntas att öka i framtiden och det är därför viktigt att sjuksköterskan 
har god kunskap om behandling och egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Om 
sjuksköterskan har kunskap om faktorer som kan påverka följsamhet till egenvård kan 
utformningen av omvårdnadsåtgärder förbättras och individualiseras.  
 
Litteraturöversikten synliggör möjliga faktorer som kan påverka individens följsamhet 
till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Litteraturöversikten belyser också individens 
kapacitet och drivkraft att utföra handlingar och att det finns en viss likhet mellan 
individens förmåga till egenvård och self-efficacy. Self-efficacy kan alltså ses som en 
resurs hos individen och som en faktor som påverkar egenvårdskapaciteten. En fortsatt 
forskning kan vara att belysa hur en hög nivå av self-efficacy påverkar 
egenvårdskapaciteten. Det för att påtala värdet av att sjuksköterskan stöttar individen 
till att tro på sig själv för att främja egenvård och minska eventuell obalans i individens 
egenvårdsförmåga. Det finns även då ett behov av att utveckla verktyg för att 
sjuksköterskan ska kunna identifiera bristande egenvårdsförmåga. 
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