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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en hormonell sjukdom som orsakar insulinbrist som 
kännetecknas av kronisk hyperglykemi. Diabetes mellitus typ 1 kräver en livslång be-
handling av insulin där egenvården är en central del för att kunna förebygga senkom-
plikationer av diabetes mellitus. Sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa patienter 
till god egenvård. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva upplevelser av 
egenvård hos vuxna personer med diabetes mellitus typ 1. Metod: Litteraturöversikt 
med en kvalitativ metod som har en induktiv design. Resultatet baseras på 15 veten-
skapliga artiklar. Resultat: Livet med diabetes mellitus typ 1 upplevdes som en stän-
dig förändring av strategier med förhandling med sig själv där fördelar och nackdelar 
tas upp vid varje ny livsomvälvande händelse. Upplevelsen var också att hälso-och 
sjukvården och närstående har en påverkan på patientens egenvård och kan främja till 
god egenvård eller också leda till försämrad egenvård. Slutsats: De kvalitativa artik-
larna gav ett beskrivande resultat om hur personer med diabetes mellitus typ 1 upple-
ver sin egenvård. Resultatet kan ge hälso- och sjukvårdpersonal en bättre förståelse 
och kunskap för hur deras stöttning är av stor betydelse i att främja god egenvård hos 
patienter.  
 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, Egenvård, Upplevelser, Orem. 

 

 

 

  



 

Summary 

 

Experiences of self-care in patients with Diabetes mellitus type 1.  

- A literature review 

 

Background: Diabetes mellitus is a hormonal disorder that causes insulin deficiency 
characterized by chronic hyperglycemia. Type 1 diabetes mellitus requires a lifelong 
treatment of insulin, where self-care is a key part of preventing late-onset diabetes 
mellitus complications. The nurse has an important role to help patients achieve good 
self-care. Aim: The purpose of the literature review was to describe adult patients' 
experiences of self-care in type 1 diabetes mellitus. Method: Literature review with a 
qualitative method that has an inductive design. The results are based on fifteen dif-
ferent scientific articles. Result: Life with diabetes mellitus type 1 was experienced as 
an ongoing change of strategies and self-negotiation between the advantages and dis-
advantages in every life-changing event. The experience was also that the healthcare 
system and family have an impact on the patient’s self-care regime and can either lead 
to an improved or also impaired self-care. Conclusion: The qualitative articles gave 
a descriptive result about how people with diabetes mellitus type 1 experience their 
self-care. The result can give healthcare professionals a better understanding and 
knowledge of how their support is of great importance in promoting self-care in pa-
tients.  

Keyword: Diabetes mellitus type 1, Experience, Orem, Self-Care. 
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Inledning  
 
Diabetes mellitus är en hormonell sjukdom som orsakar insulinbrist och kännetecknas 
av kronisk hyperglykemi. Diabetes finns i olika former där den vanligaste är typ 1 dia-
betes mellitus och typ 2 diabetes melliuts. Ungefär 425 miljoner vuxna i åldrarna mel-
lan 20–79 år lever med diabetes mellitus i världen och siffran förväntas att öka till 629 
miljoner år 2045 (Internationella diabetesfederationen 2019). I Sverige är diabetes 
mellitus en av de stora folksjukdomarna med 455 410 personer registrerade år 2017. 
Av dessa personer har cirka 50 000 individer typ-1 diabetes mellitus varav 7000 är 
under arton år (Nationella diabetesregistret, 2017). Diabetes mellitus typ 1 är en auto-
immun sjukdom där det sker en destruktion av insulinfrisättande betacellerna i 
bukspottkörteln vilket resulterar i insulinbrist och leder till hyperglykemi. En central 
del i behandlingen vid diabetes mellitus typ 1 är att förebygga och minimera riskerna 
för senkomplikationer (Spray, 2009). För att vid diabetes mellitus typ 1 kunna bibe-
hålla en god blodsockernivå är egenvården en central del av behandlingen. Egenvår-
den bidrar även till att förebygga senkomplikationer och akuta komplikationer som 
kan uppstå. Patientens kännedom om sin egen kropp och sjukdom har en avgörande 
inverkan på det önskade vårdmålet. För att en person med diabetes mellitus typ 1 ska 
kunna bedriva en god egenvård behöver personen bistås med stöd och utbildning av 
hälso- och sjukvårdpersonal (Wikblad, 2012). Litteraturöversikten görs med tanke på 
att öka förståelsen för patienternas upplevelser av egenvård. Egenvård är den främsta 
behandlingsformen för sjukdomen samtidigt som den kan hindra eventuella diabetes 
relaterade komplikationer. 
 

Bakgrund 
 

Diabetes mellitus typ 1 
 
Vid diabetes mellitus typ 1 sker en gradvis destruktion av de insulinproducerande be-
tacellerna i bukspottkörteln som resulterar i insulinbrist. Insulinproduktionen upphör 
helt efter en tid och insulin måste tillföras för att förhindra syraförgiftning, ketoacidos 
som slutligen leder till döden (Skafjeld, 2006). Debuten av diabetes mellitus typ 1 bru-
kar ske hastigt med symtom som törst, ökad blåstömning och viktnedgång (Skafjeld, 
2006). Försämrat allmäntillstånd och nedsatt medvetande är även vanligt förekom-
mande. Vid diagnostiseringen av diabetes mellitus typ 1 utgår läkaren bland annat från 
patientens symtom i kombination med blodprov (Skafjeld & Graue, 2013). Vid diabe-
tes mellitus typ 1 har patienten en absolut insulinbrist och tillförsel av insulin krävs 
som behandling (Dahlström, Kechagias & Stenke, 2011). Obehandlad eller dåligt be-
handlad diabetes mellitus typ 1 leder till hyperglykemi som efter en längre tid kan leda 
till utvecklandet av senkomplikationer i flera organ i kroppen, där kärlförändringar är 
vanligast förekommande (Dahlström et al., 2011). Fotsår är en vanlig komplikation vid 
diabetes mellitus typ 1 som uppkommer vid neuropati och/eller ischemi och kan leda 
till amputation. Diabetiker har svårare att upptäcka sår på grund av neuropatin och 
den nedsatta blodcirkulationen som också leder till svårläkta sår. Sjuksköterskan har 
en central roll i att utbilda patienter med diabetes mellitus typ 1 om risken för sår samt 
hur det går att förebygga uppkomst av sår (Kumarasinge, Hettiarachchi & Wa-
salathanthri, 2017). 
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Att leva med diabetes mellitus typ 1 ur ett patientperspektiv 
 
Att leva med diabetes mellitus typ 1 ställer krav på individens eget ansvarstagande som 
behöver uppfyllas var dag. Den konstanta pressen av att anpassa sitt liv till sjukdomen 
kan i sin tur orsaka psykosociala problem hos personer med diabetes typ 1 (Almås, 
Stubberud & Grønseth, 2011). Enligt Browne, Ventura, Mosley & Speights. (2014) stu-
die har 1 av 5 personer med diabetes mellitus typ 1 mött fördomar som påverkar deras 
vardagliga liv. Deltagarna upplever sig bli dömda av andra personer som tror att de 
kan ha förvärvat sjukdomen på grund av sin livsstil i likhet med diabetes mellitus typ 
2. De upplever att fördomarna grundar sig på okunskap angående orsaken till upp-
komsten av diabetes mellitus typ 1. Okunskapen gör att personer med diabetes melli-
tus typ 1 placeras i samma kategori som personer med diabetes mellitus typ 2 (Browne 
et al, 2014). Diabetes mellitus typ 2 kan uppkomma av genetiska faktorer, dock har 
levnadsvanor där mat, inaktiv livsstil och övervikt stor betydelse för uppkomsten 
(Ross, Benavides-Vaello, Schumann & Haberman, 2015) I Browne et al. (2014) studie 
beskriver deltagarna att de ofta bemöts som allvarligt sjuka personer, som inte kan 
leva ett normalt liv. De upplever även att de blir uteslutna från sociala aktiviteter vilket 
ger upphov till känslor som frustration, ilska, ensamhet och irritation. 

 
Egenvård 
 
Enligt Skafjeld & Graue (2013) innebär egenvård vid diabetes det personen själv gör 
för att må bra trots en livslång sjukdom. God hälsa uppnås genom att upprätthålla en 
god blodsockernivå, vilket kontrolleras genom regelbundna blodsockermätningar 
samt genom kunskap om hur kosten och fysisk aktivitet påverkar blodsockernivån och 
insulininjektioner.  

 
Blodsockermätning 
 
Att ha en god kontroll över blodsockervärdet är viktigt för att förhindra hyper- och 
hypoglykemi och på långsikt förebygga utvecklandet av mikro- och makrovaskulära 
senkomplikationer (Skafjeld & Graue, 2013). I en studie skriven av Pastor et al. (2017) 
framkom det att vid diabetes mellitus typ 1 finns en risk för långsiktiga komplikationer 
som retinopati, nefronpati, neuropati och kranskärlsjukdomar som leder till hjärtin-
farkt, stroke och kroniska fotsår. Pastor et al. (2017) menar att risken för komplikat-
ioner minskar då patientens blodsockernivåer hålls under uppsikt genom kontinuer-
liga blodsockerkontroller. Blodsockermätningar är ett bra redskap att använda sig av 
vid diabetes mellitus typ 1 då de relativt snabbt ger information om hur blodsocker-
värdet ligger och en större kunskap om sambandet mellan kost, fysisk aktivitet, insulin 
och blodsockervärdet (Ritholz et al., 2019). Mätningarna kan göras vid akuta fall vid 
misstanke om hypoglykemi eller hyperglykemi och ökar möjligheten att förebygga 
uppkomst av symtom som bland annat kramper, förvirring, darrningar vid hypogly-
kemi och symtom som törst, dimsyn, kräkningar och magsmärtor vid hyperglykemi 
(Cameron, Harris & Evan, 2018). Egna kontroller av blodsockret ökar möjligheten att 
upprätthålla en jämn blodsockernivå. Metoden om hur blodsockermätningar utförs 
kräver, kunskap och förståelse om vad som kan orsaka olika avvikande glukosvärden 
samt vad som kan förebygga dessa. Det ger även en kunskap om hur blodsockervärdet 
påverkas av andra sjukdomar som exempelvis infektioner och förkylning (Dahlström 
et al., 2011). Blodsockermätningar kan tas manuellt eller med en glukosmonitor. Med 
hjälp av glukosmonitor tas regelbundna blodsockermätningar automatiskt och larmar 

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Randi%20Gr%C3%B8nseth
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vid lågt eller högt blodsockervärde (Litchman & Allen, 2017).  HbA1c är en annan dia-
gnostisk metod som kan användas. HbA1c visar hur blodsockret har legat på under två 
till tre månader. HbA1c-värde kan även användas för att upptäcka eventuella risker 
för framtida komplikationer samt för att följa upp behandlingseffekter (Dahlström et 
al., 2011).  

 
Kost 
 

Enligt Skafjeld och Graue (2013) påverkar kosten blodsockervärdet och är därför en 
viktig del i behandlingen vid diabetes mellitus typ 1. Goda kunskaper om kosten och 
hur den påverkar blodsockret är viktigt för att förhindra ett högt blodsockervärde. Kol-
hydratinnehållet i det som äts påverkar blodsockernivån och är därför viktig att kon-
trollera vid måltid. Utöver det spelar andra individuella faktorer in som ämnesomsätt-
ning, grad av insulinresistens och fysisk aktivitet innan samt efter måltid. Det är därför 
viktigt att ha kunskap om hur olika livsmedel påverkar den enskilda personens blod-
sockervärde (Nwankwo & Funell, 2016). I samband med måltider kan insulinbehand-
lade diabetiker administrera insulin med hjälp av snabbverkande insulin. Insulindo-
sen bestäms med hänsyn till kaloriintaget och genom denna beräkning av kaloriintag 
i relation till insulindos kan risken för hypoglykemi och hyperglykemi minskas 
(Lawton et al., 2010). Måltidsmönster där 3–4 måltider är utspridda jämnt under da-
gen ger en mindre variation i blodsockernivån under dagen, vilket minimerar upp-
komsten av senkomplikationer (Skafjeld & Graue, 2013). 

 
Alkohol 
 

Alkohol har en hämmande effekt på glukosproduktionen i levern vilket ger en ökad 
risk för hypoglykemi. Utöver den effekt alkohol har på glukosproduktionen ger den en 
ökad risk för allvarlig hypoglykemi då berusning leder till svårigheter att känna igen 
symtom och tecken på hypoglykemi och hyperglykemi (Dahlström et al., 2011). I en 
studie skriven av Tetzschner, Nørgaard & Ranjan (2017) framkommer det att det finns 
en ökad risk för hypoglykemi finns efter intag av alkohol hos personer med diabetes 
mellitus typ 1. Alkoholintaget orsakar även en försämrad reaktion på symtom som 
uppkommer vid hypoglykemi. Internationella diabetesföreningen (2019) rekommen-
derar därför att vidta förebyggande åtgärder vid intag av alkohol som att minska in-
sulindosen och öka matintag för att minimera risken för allvarlig hypoglykemi.  
 

Fysisk aktivitet 
 
I en studie gjord av Lascar et al. (2014) framkom det att flera deltagare med diabetes 
mellitus typ 1 inte tränar regelbundet eftersom de inte har kunskapen om hur fysisk 
aktivitet påverkar blodsockret. Detta bidrar till en ökad rädsla för att utsätta sig för 
fara vilket leder till att deltagarna undviker fysisk aktivitet helt. Fysisk aktivitet har en 
positiv effekt på hälsan då den minskar risken för hjärt-kärl sjukdomar och ökar väl-
befinnandet (Skafjeld & Graue, 2013). En person som är fysisk aktiv regelbundet har 
ett minskat behov av insulin vilket betyder att insulindosen kan sänkas. Enligt en stu-
die skriven av Carral, Gutierrez, Ayala, Garcia & Aguilar. (2013) framkom det att fysisk 
aktivitet som pågår i minst 150 minuter i veckan påverkar blodsockernivån på ett po-
sitivt sätt hos personer med diabetes mellitus typ 1. Det framkom även att dessa del-
tagare hade en lägre HbA1c-värde och ett förbättrat kontrollerat blodsockervärde. 
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Carral et al. (2013) menar att det är viktigt att implementera fysisk aktivitet i den dag-
liga rutinen men att alltid ha en strategi för att undvika eventuell hypoglykemi, som är 
förekommande hos insulinbehandlade diabetiker som utövar fysisk aktivitet. Delta-
garna upplever svårigheter i att lära sig hur vardagliga aktiviteter som tvätt och lek 
med barn påverkade blodsockret. De upplever att vardagliga sysslor kunde påverka 
blodsockret på samma sätt som vid fysisk aktivitet (Kime, Pringle, Rivett & Robinson, 
2018).  
 
 

Insulin 
 
Personer med diabetes mellitus typ 1 behöver fler injektioner av insulin varje dag för 
att upprätthålla en normal glukosomsättning. För att upprätthålla god egenvård vid 
behandling med insulin behövs information, utbildning i insulinets verkan och verk-
ningstid. Det behövs även undervisning av inställning av dos, injektionsteknik samt 
injektionsställe (Dahlström et al., 2011). 
 

Sjuksköterskans roll  
 
Enligt ICN´s etiska koder har sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden; 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2017). Detta 
innefattar även att sjuksköterskan ska visa respekt och ha ett icke dömande förhåll-
ningssätt gentemot människor samt att ta ställning mot oetiska metoder och förhål-
landen i vården (ICN, 2017). Sjuksköterskans specifika ansvarsområde är omvårdnad 
och sammanfattas med sex kärnkompetenser som ska följas. Dessa innefattar en 
personcentrerad vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård 
och förbättringskunskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). En personcentrerad 
omvårdnad innebär att patienten blir delaktig i sin egen vård och behandling samt att 
sjuksköterskan ska behandla alla lika oavsett värderingar, trosuppfattningar och öns-
kemål (Johnson, 2013; svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Samverkan i team inne-
bär att sjuksköterskan samarbetar med andra professioner, närstående och med pati-
ent för att uppnå ett gemensamt mål (Johnson, 2013). Evidensbaserad vård innebär 
att vård och behandling ska grunda sig i vetenskapligt bevisade fakta och beprövad 
erfarenhet (Johnson, 2013). Kvalitetsutveckling jämför nuvarande data med ny infor-
matik. Informatik handlar om att samla in data, dokumentera och införskaffa ny evi-
densbaserad forskning. Säker vård innebär att alla har rätt till god och säker vård, samt 
att förhindra eventuell vårdskada hos patienter. Det handlar även om att samarbetet 
mellan de olika professioner fungerar i samband med patient och närstående 
(Barnsteiner, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016b). Kompetenskraven som 
sjuksköterskan bör uppfylla vid vård av patienter med diabetes är ämneskompetens, 
god pedagogisk kompetens, samt att kunna främja och motivera till egenvård 
(Swenurse, 2014), det krävs även att ett interprofessionellt arbete skapas. Interpro-
fessionellt arbete innebär att olika yrkesprofessioner arbetar tillsammans med patien-
ten för att uppnå optimal hälsa (Spray, 2009). Genom att ha ett personcentrerat för-
hållningssätt där patienten själv får berätta om sitt perspektiv kan ett samarbete 
skapas med patienten. Sjuksköterskans uppgift i detta läge är att förstå vad hälsa in-
nebär för patienten och hur patienten upplever sin sjukdom och livssituation för att 
på bästa sätt kunna hjälpa patienten (Hollis, Glaister & Lapsley, 2014; Huber, Huber 
& Shaha, 2011). En studie skriven av Robb, Reid & Laird (2017) visar att sjuksköters-
kans kunskap om insulin och dess effekt varierar. För att patienter ska kunna ha god 
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egenvård krävs det att sjuksköterskan har kompetens och kunskap om ämnet som lärs 
ut till patienterna (Robb, Reid & Laird, 2017). Målet är att få patienten att känna väl-
befinnande och god livskvalité livet ut trots sin sjukdom. Patientutbildning har en cen-
tral roll i vården gällande personer med diabetes. De som drabbas av diabetes mellitus 
typ 1 erbjuds teoretisk och praktisk utbildning. Sjuksköterskan ansvarar för informat-
ionsprogrammet och ska kunna bedöma, diagnostisera, genomföra och utvärdera om-
vårdnaden som behövs (Stiles, 2011). Sjuksköterskan använder sig av empowerment 
arbete när det gäller patienters egenvård vid diabetes mellitus typ 1 (Huber et al., 
2011). Empowerment beskrivs som ett förhållningssätt hos sjuksköterskan där målet 
är att patienten ska kunna känna makt över sin situation och tro på sin egen förmåga. 
Inom empowerment krävs det dock att patienten vill bli delaktig och ta ansvar för sin 
hälsa, vård och behandling. Sjuksköterskans uppgift i detta är att vidta åtgärder som 
stödjer patienten till att vilja främja egenvården när det brister i form av okunskap 
eller motivationsbrist, och hjälpa patienten till hälsa och självständighet (Huber et al., 
2011; Crawford-Shearer, 2009; Hollis et al., 2014). Dessa brister kan enligt Collins, 
Bradley, O´sullivan & Perry (2009) studie innebära att patienterna har för lite kun-
skap och utbildning angående själva sjukdomen och dess konsekvenser vid bristande 
egenvård. Det kan också innebära okunskap gällande betydelsen av vad god kost och 
motion kan göra för patientens hälsa i samband med diabetes mellitus typ 1. 
 

Teoretisk anknytning 
 
Dorothea Orem omvårdnadsteori sammanfattar att alla personer är kapabla till och 
vill sköta sin egenvård, om de får tillräckligt med stöd och kunskap (Orem, Taylor, & 
Renpenning, 2001). Orem grundar sin egenvårdmodell på tre begrepp som tillsam-
mans skapar en grund för teorin om omvårdnaden, dessa är egenvårdkapacitet, egen-
vårdsbrister samt omvårdnadsåtgärder (Orem et al., 2001). Egenvårdskapacitet inne-
bär personens egen förmåga att kunna utföra sin egenvård, personen ska vara klar och 
adekvat för att vara kapabel att uppnå optimal egenvård (Orem et al., 2001). Orem et 
al. (2001) definierar egenvårdkapacitet som frivilliga och målinriktade aktiviteter som 
personen tar till för att främja hälsa, välbefinnande och den egna autonomin. Egen-
vårdskraven för att personen skall lyckas är kunskap om sin sjukdom, stöttning och 
motivation. Egenvårsbristen innefattar brist på kunskap och att patienten inte kan till-
godose sitt vårdbehov på grund av fysiologiska eller mentala aspekter samt på grund 
av brist på motivation, även miljön patienten vistas i kan påverka egenvården negativt 
(Orem et al., 2001). Sjuksköterskan ansvarar över att identifiera, bedöma och kom-
pensera de egenvårdsbrister patienten har, som utgör en risk för att ta hand om den 
egna hälsan. Sjuksköterskan skall tillsammans med patienten utforma en omvård-
nadsplan utifrån patientens egen kunskap och resurser för att uppnå egenvårdbalans 
(Orem et al., 2001). Enligt Orem et al. (2001) finns det omvårdnadsåtgärder som sjuk-
sköterskan kan ta till för att motverka egenvårdbristen. Graden av brist i egenvården 
är det som avgör hur mycket hjälp och stöd patienten behöver. Omvårdnadsåtgär-
derna ses som en komplettering till egenvård och baseras på egenvårdbristerna, som 
ska fyllas ut med stöd och kunskap för att personen skall kunna uppnå självständighet, 
välbefinnande och god hälsa (Orem et al., 2001). Sjuksköterskan ska motivera patien-
ten till att främja hälsan, och ta kontroll över sjukdomen, vilket enligt Orem et al. 
(2001) kan göras genom handledning, undervisning och relationsskapande med pati-
enten. Denna teori kan enklast definieras som att patienten ska bli delaktig i sin egen-
vård med hjälp av sjukvården, vilket överensstämmer med sjuksköterskans etiska kod 
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och Socialstyrelsen nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2018; ICN, 
2017).  

 
Problemformulering 
 
Diabetes typ 1 kan uppträda i alla åldrar och är en kronisk sjukdom som ses som den 
allvarligaste formen av diabetes. Detta beror på att sjukdomen kan orsaka allvarliga 
komplikationer som leder till ett förkortat liv. Sjukdomen bör inte enbart ses ur en 
fysisk aspekt utan också som ett psykosocialt lidande eftersom personens vardag och 
livsstil förändras (Rankin et al., 2012; Ersig, 2019). En god egenvård är central för att 
kunna uppnå god livskvalité och välmående. Det är därför viktigt att ha kunskap om 
patienters upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 1 för att få en förståelse 
för vad som främjar och hindrar en god egenvård ur ett personperspektiv.   
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Syfte  
 
Syftet är att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna personer med diabetes melli-
tus typ 1. 

 
Material och Metod  
 
Design 
 
Som metod till detta examensarbete gjordes en litteraturöversikt där enbart artiklar 
med kvalitativ design inkluderades, vilket innebär att forskningen har utgått från per-
soners egna erfarenheter och upplevelser av ämnet (Henricson, 2017). Tanken med 
litteraturöversikten var att samla in och göra en översikt av befintlig forskning gäl-
lande syftet (Friberg, 2017b). Litteraturöversikten utgick efter en induktiv ansats vil-
ket innebär att studera levda erfarenheter av ett fenomen (Billhult & Henricson, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
 
Arbetat utgick från Fribergs (2017b) beskrivning av att skriva en litteraturöversikt. 
Först utfördes en förberedande litteratursökning för att identifiera och begränsa äm-
net som skulle studeras, syftet valdes ut och litteratursökningen påbörjades. De veten-
skapliga artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten har avgränsats med inklude-
ring- respektive exkluderingskriterier samt begränsningar. Inklusionskriterier inne-
fattade artiklar som utgick från syftet ”att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna 
personer med diabetes mellitus typ 1” och att enbart använda vetenskapliga artiklar 
som var av kvalitativ ansats och etisk godkända. Exklusionskriterier innefattade artik-
lar med personer under 18 år eller personer med diabetes mellitus typ 2. De begräns-
ningar som användes vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 
granskade (peer-reviewed) och att artiklarna publicerades senast år 2009. En annan 
begränsning var att enbart använda artiklar som var skrivna på engelska eller svenska 
till resultatet. Ytterligare en begränsning var att kombinerades sökorden med hjälp av 
termen “AND” som gör sökningen mer specifik (Karlsson, 2017). ”AND” används för 
att koppla ihop två sökord eller flera, exempelvis när diabetes type 1 lades ihop med, 
experience och self-care (diabetes type 1 and experience and self-care). Ordet ”AND” 
är även den vanligaste förekommande booleska operatorn och genom att använda den 
ökar sannolikheten att de artiklar som framkommer svarar på en studies syfte (Öst-
lundh, 2017d). Ingen begränsning gällande länder eller insjuknande i diabetes melli-
tus typ 1 gjordes. Datainsamlingen gjordes via elektronisk sökning på databaser Cinahl 
och Medline som är inriktade på omvårdnad och medicin (Willman, 2016). Sökorden 
valdes med utgångspunkt i problemformuleringen och det valda syftet. Sökorden var” 
Diabetes type 1 and adult and experience and self-care” och ”Diabetes type 1 and ex-
perience and qualitative study” (Bilaga 1). Artiklar med relevant titel och abstrakt gick 
vidare till Hälsohögskolans granskningsprotokoll av kvalitativa studier, vilket utfördes 
för att få en helhetsbedömning av kvalitén av artikeln och för att stärka kvalitén i ar-
betet (Friberg, 2017b). Totalt lästes 467 titlar där 50 abstraktgranskades och 24 artik-
lar lästes i helhet. Detta resulterade i att 15 artiklar granskades utefter gransknings-
protokoll utformat av Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). Samtliga 15 artiklar be-
dömdes vara av hög kvalité enligt granskningsmallen och  inkluderades i studien. 
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Dataanalys 
 

Vid analys av de kvarstående artiklarna användes Fribergs (2017a) fem stegs-analys 
och efteråt skapades en ny text utifrån de analyserade studierna, vilket presenteras i 
litteraturöversiktens resultat. I första steget lästes artiklarna ett flertal gånger för att 
innehållet och resultatet skulle förstås och uppfattas bättre. I steg två skrevs alla artik-
lar ut och nyckelfynd som ansågs mest framträdande i relation till litteraturöversiktens 
syfte identifierades. Det som svarade på litteraturöversiktens syfte i varje artikels re-
sultatsdel markerades med understrykningspenna i olika färger beroende på vad fyn-
det visade, detta gjordes enskilt av de som utförde litteraturöversikten. I tredje steget 
sammanställdes fyndet som hittades i respektive artikel och resultat i ett Worddoku-
ment för att få en överblick över vad resultatet i respektive artikel handlade om. En 
artikelmatris skapades för att ha en god översikt och struktur över materialet. Artikel-
matrisen innehöll författare, årtal, titel, syfte, resultat, metod, etisk godkännande och 
poängradering (Bilaga 2). Fjärde steget innebar att jämföra sammanfattningarna som 
skrivits i dokumentet från respektive artikels innehåll och resultat för att identifiera 
skillnader respektive likheter. Det som beskrev samma sak hamnade under samma 
underkategori, totalt bildades det sex underkategorier. Efter diskussion och bearbet-
ning bildades kategorier som relaterade till underkategorierna av fynd som hördes 
ihop. Det resulterade i tre kategorier med två underkategorier under varje kategori 
som beskriver resultatet. I sista steget sammanställdes materialet som fåtts fram till 
en ny text som utgjorde resultatet. 

 
 

Etiska övervägande 
 
Syftet med forskningsetik är att skydda deltagarnas rättigheter, självbestämmande, 
anonymitet, välbefinnande och säkerhet i samband med studien (Lag om etikprövning 
av forskning som avser människor, SFS 2018:1999). Alla studier som görs bör leda 
fram till värdefull kunskap för att vara etisk försvarbara att genomföra (Sandman & 
Kjellström, 2013). Artiklarna som valdes för att besvara syftet i litteraturöversikten var 
baserade på människors upplevelse. Samtliga artiklar innehöll information om att 
samtycke till att delta i studien hade inhämtats och att studierna var godkända av en 
etisk kommitté. Säkerställandet av att de forskningsetiska kraven informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är övervägda och uppnådda 
skall kontrolleras innan en artikel inkluderas i litteraturöversikten (Kjellström, 2017). 
Egna åsikter och förförståelse om ämnet har lagts åt sidan under arbetet med littera-
turöversikten genom att inte låta kunskap och åsikter influera resultatet. Detta genom-
fördes genom kontinuerlig diskussion om tidigare erfarenheter i jämförelse med fyn-
det i resultatartiklarna. För att förförståelse eller egna föreställningar och antaganden 
inte ska påverka tolkning av studiernas resultat är det viktigt att ha en medvetenhet 
om den egna förförståelsen (Priebe & Landström, 2017). Artiklarna som ingår i litte-
raturöversiktens resultat har granskats tillsammans och en diskussion och reflektion 
över den egna förförståelsen har funnits under hela arbetsprocessen. Litteraturöver-
sikten resultat och relevansen i tolkning av resultatet har även granskats och diskute-
rats tillsammans med handledare och medstudenter i handledningsgruppen. 
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Resultat  
 

Vid analys av artiklarna med syftet av ”att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna 
personer med diabetes mellitus typ 1”, framkom det tre kategorier och sex underkate-
gorier. Kategorin En utmaning med underkategorierna eget ansvarstagande samt ac-
ceptans och strategier.  Betydelsen av stöd var ytterligare en kategori med underka-
tegorierna stöd från hälso- och sjukvården och stöd från familj och vänner. Samt ka-
tegorin Känslomässig påverkan med underkategorierna rädsla och att bli dömda 
(Tabell 1). 

 

Tabell 1: Översikt över kategorier och underkategorier 

 
 

En utmaning 
 
Vid en utmaning presenterades hur livet med diabetes mellitus typ 1 upplevdes som 
en utmaning i början av nydiagnostisering. Vid egenvård är eget ansvarstagande bety-
delsefullt och mycket vikt ligger på den egna personen för att uppnå god egenvård. 
Diabetes påverkar det vardagliga livet och resultatet visade att god egenvård kräver 
planering för att kunna upprätthålla den. Vidare i resultatet visas att acceptansen av 
sjukdomen hade en avgörande effekt på hur egenvården upplevdes och ledde till en 
förbättrad egenvård då olika strategier skapades för att hantera vardagen i samband 
med sjukdom. 
 

Eget ansvarstagande 
 

Diagnostiseringen av diabetes mellitus typ 1 upplevdes som en livsomvälvande hän-
delse och medförde känslor som sorg, förvirring och ilska. Känslorna grundade sig i 
det ökade ansvarstagande som krävdes och att det är en sjukdom som involverar när-
stående samt att inte veta vad som främjar hälsan i samband med sjukdom (Rasmus-
sen, Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011). Att leva med diabetes mellitus typ 1 upp-
levdes vara tid och energikrävande vilket gav upphov till att andra aspekter i livet blev 
åsidosatta. Detta ansågs göra det svårt att hitta en balans i livet (Balfe et al., 2013; 
Rasmussen et al., 2011). Att bibehålla en god kosthållning och motion uppfattades som 
frustrerande. Egenvårdsaktiviteter ansågs ta upp tid ifrån vardagen och betraktades 
som att leva ett kontrollerat liv styrt av sjukdomen vilket ledde till att kontroll av blod-
sockret avtog (O´Hara, Gough, Seymour-Smith & Wats, 2013; Kay, Davis, Gamsu & 

Kategori Underkategori 

 
En utmaning 

• Eget ansvarstagande 

• Acceptans och strategier 

 
Betydelse av stöd 

• Stöd från hälso- och sjukvården 

• Stöd från familj och vänner 

 
Känslomässig påverkan 

• Rädsla  

• Att bli dömda 
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Jarman, 2009; Hill, Ward & Gleadle, 2019). Även arbete kunde ses som ett hinder för 
egenvården då blodsockermätningar var svår att hinna med under arbetstid eller att 
det inte var möjligt att hålla god handhygien (Leger, Stölten & Bolmsjö, 2019; Balfe et 
al., 2013). 
 
Önskan att inte låta sjukdomen styra över livet var en bidragande faktor till bristande 
egenvård vilket ledde till en avslappnad attityd gentemot sjukdomen och egenvårds-
aktiviteter. Önskan att inte låta sin livsstil påverkas av att leva med sjukdomen bidrog 
till bristande egenvård gällande kost och alkohol (Leger, et al., 2019; & Balfe et al., 
2013). Kunskapen om hur insulin fungerar och hur blodsockret kan variera upplevdes 
bristande. Detta ledde till stress och ångest som resulterade i att de avböjde självad-
ministrering av insulin, eftersom symptomen som uppkommer av hyperglykemi upp-
fattades enklare att hantera än ångesten och stressen som upplevdes (Kay et al., 2009; 
Sørgård et al., 2019). Information söktes via internet för att få hjälp att förstå hur sjuk-
domen fungerar fysiologiskt och hur behandling av sjukdomen kan främja hälsan. 
Även skapandet av kontakter med andra diabetiker i olika internetforum hjälpte per-
sonerna med diabetes mellitus typ 1 att känna sig förstådda och kunna be om råd (Kay 
et al., 2009; Smith et al., 2018; Rasmussen et al., 2011; Balfe et al., 2013). Personer 
med diabetes mellitus typ 1 är medvetna om att komplikationer relaterat till sjukdo-
men minskade vid eget ansvarstagande till god egenvård. Eget ansvarstagande bestod 
av regelbunden blodsockermätning, att kunna injicera sig med rätt mängd insulin, att 
ha god kosthållning, samt att vara fysisk aktiv och att ha kunskap om hur kost och 
fysisk aktivitet påverkar blodsockret (O`Hara et al., 2013; Smith et al., 2018 & Hirjaba, 
Häggman-Latilla, Pietilä & Kangasniemi, 2014). Regelbundna blodsockermätningar 
upplevdes som en effektiv åtgärd och ingav en trygghetskänsla under dagen. Regel-
bundna blodsockermätningar ansågs inte som ett hinder vid arbete, fysisk aktivitet 
eller i sociala sammanhang. Registrering av blodsockermätningarna bidrog till att se 
ett mönster i blodsockernivån i samband med vardagslivet och dess aktiviteter 
(O`Hara et al., 2013; Smith et al., 2018 & Sørgård et al., 2019). Det gav en ökad för-
ståelse för den egna sjukdomen och hur blodsockret påverkades av olika faktorer i livet 
som vid fysisk aktivitet, stress, hormoner, kost samt vilken effekt insulin har och hur 
länge det verkar i kroppen. Detta gav en känsla av att ha kontroll över sin sjukdom. 
Personerna upplevde sig tack vare denna förståelse kunna delta i aktiviteter som an-
nars hade kunnat påverka blodsockernivån så att de hade hamnat i koma (O`Hara et 
al., 2013; Smith et al., 2018; Sørgård et al., 2019). Att ha en insulinpump upplevdes 
underlätta vardagen och bidrog till ett ökat självförtroende, flexibilitet, trygghet och 
kontroll över sjukdomen. Det gav också en känsla av frihet och minskad oro för diabe-
tesrelaterade komplikationer i sociala sammanhang. Färre incidenter med hypogly-
kemi var även dokumenterat (Jeoung, Quinn, Nahyun & Martyn-Nemeth, 2018; 
Rasmussen et al., 2011). Dock ansåg personerna att insulinpumpen var irriterande då 
det är tid för ny blodsockermätning, vilket resulterade i att vissa stängde av apparaten 
(Sørgård et al., 2019). 
 

Acceptans och strategier 
 

Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 1 ansågs inte enbart som negativt. 
Personer som hade accepterat sitt sjukdomstillstånd hade lättare att sköta sin hälsa 
och följa egenvårdsaktiviteter (Due-Christensen, Willaing, Ismail & Forbes, 2018). Ac-
cepterande av sjukdomen ansågs vara en personlig utmaning som förbättrades desto 
längre personen levt med sjukdomen. Detta upplevdes bero på att den som levt längre 
med sjukdomen hade fått tillräcklig kunskap, stöd och införskaffat egna strategier för 
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att hantera vardagen med sjukdom och de eventuella konsekvenser som sjukdomen 
kan medföra. När acceptansen för det egna tillståndet uppnåtts upplevdes det enklare 
att hitta balansen för att upprätthålla en god blodsockernivå (Due-Christensen et al., 
2018; Smith et al., 2018; Kay et al., 2009). Lärdom av att misslyckas med regleringen 
av blodsockernivån gav en bättre förståelse för hur kroppen och sjukdomen fungerade 
och reagerade. Vilket ledde till en balans i livet mellan kost, fysisk aktivitet, insulinin-
tag och blodsockernivå (Smith et al., 2018). 
 
Diabetes mellitus typ 1 och egenvård ansågs bli en del av vardagen efter en tid och 
upplevdes inte förhindra det dagliga livet. Att ha en positiv attityd gentemot sjukdo-
men och inse att det går att leva ett bra liv trots sjukdom hjälpte att hantera och upp-
rätthålla en god egenvård (Clausi & Schneider, 2017). Det upplevdes svårt till en början 
att anpassa livet till de nya riktlinjer som borde följas och sjukdomen uppfattades inte 
enbart påverka det fysiska utan även den psykiska hälsan (Hill et al., 2019). Strategier 
som utvecklats vid accepterandet av sjukdomen beskrivs som användbara för att 
kunna hantera vardagen i samband med sjukdomen (Carlsund & Söderberg, 2018; 
Rasmussen et al., 2011; Rintala, Paavilainen & Åsted-Kurki, 2013; Leger et al., 2019).  
Varje dag skapades strategier ifall oförutsägbara händelser skulle uppstå och för hur 
dagarna skall se ut. Att ligga högt i blodsocker under dagarna för att kunna tänka klart 
och undvika att familjemedlemmar får erfara de fysiska symtomen vid eventuell hy-
poglykemi ansågs vara en god strategi för att hantera vardagen. Planering och strate-
gier bestod av att informera vänner och familj om hur de ska agera vid eventuell hy-
poglykemi eller hyperglykemi vilket upplevdes ge en trygghetskänsla. En annan stra-
tegi var att alltid ha med sig dextros, blodsockermätare och insulin oavsett vart de gick 
som en säkerhetsåtgärd (Carlsund & Söderberg, 2018). En annan strategierna var att 
jämföra sin sjukdom med något annan som de ansåg vara värre (Rasmussen et al., 
2011). Ytterligare en strategi var att informera familjemedlemmar och vänner i sociala 
sammanhang där alkohol var inblandad om vad som kunde ske vid intag av alkohol i 
samband med sjukdomen. Vid intag av alkohol minskades insulindosen medan mat-
intaget ökade innan de gick och la sig eftersom de hellre ville ha hyperglykemi än hy-
poglykemi (Leger et al., 2019; Rintala, et al., 2013). Det fanns också de som upplevde 
konstant stress och oro över att antingen ligga för högt eller lågt i blodsocker och de 
hade ingen strategi för oväntade händelser (Carlsund & Söderberg, 2018).  
 

Betydelse av stöd 
 

Under betydelse av stöd redovisas vilken påverkan stöd från närstående och sjuk-
vårdspersonal har på personer med diabetes mellitus typ 1 egenvård och kunde an-
tingen främja eller hindra god egenvård. Upplevelsen av kunskap om sjukdomen be-
tonades som avgörande för främjandet av egenvården. God bemötande, stöttning och 
samarbete med närstående och hälso- och sjukvården bidrog till god egenvård.  
 
 

Stöd från hälso- och sjukvården 
 

Socialt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes ha stor betydelse för hur per-
soner med diabetes mellitus typ 1 sköter sin egenvård (Hill et al., 2019). Bristande stöd 
från hälso- och sjukvården i samband med försvagat psykiskt välmående bidrog till en 
nedåtgående cykel av bristande egenvård. Upplevelsen av att känna sig utpekade av 
hälsosjukvården när de inte lyckats nå en balans i blodsockernivån bidrog även till 
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bristande egenvård. De förklarade att negativt bemötande och förebråelse från sjuk-
vården gällande egenvård gjorde dem passiva och ointresserade av möjligheten till en 
förbättring av egenvårdsaktiviteter. Personer med diabetes mellitus typ 1 ansåg att 
sjuksköterskan skall fokusera på vad personen behöver för hjälp med i nuläget för att 
kunna bidra till god egenvård (Hill et al., 2019) Personer med diabetes mellitus typ 1 
upplevde det svårt att få tillgång till rådgivning och utbildning vid byte av hälso- och 
sjukvårdpersonal i samband med flytt, vilket resulterade i en försämrad skötsel av 
egenvårdsaktiviteter. Det framkom att dessa personer hade sämre koll på HbA1c vär-
det och att deras blodsockervärde var högre än tidigare. Det sågs även ett ökat antal 
fall av hypoglykemi och andra diabetesrelaterade komplikationer jämfört med de som 
inte hade bytt hälso- och sjukvårdspersonal (Kellett et al., 2018). Deltagarna kände 
ångest och oro vid nydiagnostisering av diabetes typ 1 och uppfattade hälso- och sjuk-
vårdens bemötande som avfärdande, samt att de förminskade allvaret med att leva 
med en kronisk sjukdom. Detta ledde till försämrad egenvård (Due-Christensen et al., 
2018). Utbildning som hälso- och sjukvården bidrog med uppfattades som otillräcklig, 
vilket ledde till mer förvirring och oro (Hill et al., 2019). Informationen från hälso- och 
sjukvården uppfattades inte som användbar på grund av olika faktorer. De tyckte att 
tidpunkten för informationen var fel eftersom de blev överväldigade av informationen 
och därmed upplevde svårigheter att göra livsstilsförändringar. De upplevde även att 
de inte blev hörda och att informationen inte var anpassad till den enskilda personen. 
De upplevde även att sjukvården inte hade förståelse för att leva med en komplex sjuk-
dom och att informationen inte lärde dem att kontrollera sjukdomen utan tolkades 
som att sjukdomen kontroller dem (Smith et al., 2018). Vissa personer upplevde dock 
att en del av vårdpersonalen gav ett positivt stöd vilket upplevdes som en drivkraft till 
att vilja förbättra egenvården (Due-Christensen et al., 2018). Personerna med diabetes 
mellitus typ 1 uttryckte också att det var viktigt att bygga upp en relation till vårdper-
sonalen, för att bli motiverad till att främja egenvården. Det som gav god effekt gäl-
lande främjandet av egenvård hos deltagarna var emotionell och psykisk stöttning från 
vårdpersonalen, där tillit, respekt, lyhördhet, motiverande stöttning och betoning av 
att god egenvård är beroende av patienternas egna ansvar. Deltagarna uppskattade att 
bidra med sin expertis och kunna delta i sin egenvårdsbehandling tillsammans med 
hälso- och sjukvården och kände därför en plikt att sköta sin egenvård (Hirjaba et al., 
2014; Rasmussen et al., 2011; Hill et al., 2019). Hälso- och- sjukvården ansågs vara till 
god hjälp för deltagarna när de fick möjlighet att tala om sin oro och sina funderingar 
gällande sjukdomen vilket ansågs fungera som en motivation och inspiration för god 
egenvård (Balfe et al., 2013; Carlsund et al., 2018). 
 
 

Stöd från familj och vänner 
 
Familj och vänner ansågs ha stor påverkan för god egenvård. De upplevdes vara en 
drivkraft för personer med diabetes mellitus typ 1 för att de skulle ta hand om sig själva 
i form av god kost, att vara fysiskt aktiv, att ta regelbundna blodsockerkontroller samt 
självadministering av insulin (Hill et al., 2019; Carlsund et al., 2018; Hirjaba et al., 
2014). Familjemedlemmar fungerade som stöttepelare vid praktiska moment som till-
lagning av måltider anpassat till de kostrekommendationer som hälso- och sjukvården 
rekommenderade och vid påminnelse om egenvårdsaktiviteter. Familjemedlemmar 
kunde även erbjuda sig att regelbundet kontrollera blodsockret åt personerna, speci-
ellt nattetid och även erbjuda sig att administrera insulin åt dem (Smith et al., 2018). 
Nydiagnostisering av diabetes mellitus typ 1 beskrevs som abrupt, förvirrande och livs-
omvälvande därför kändes närstående som en trygghet eftersom de lärt sig att se 
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signalerna av hypoglykemi innan personerna med diabetes mellitus typ 1 själv lärt sig 
det. Att kunna ha någon att tala med angående sin sjukdom, välmående och varför 
blodsockernivån fluktuerat gav upphov till en trygghet och bättre förståelse av sjukdo-
men (Rintala et al., 2013). Barn och partner upplevdes vara en drivkraft till att sköta 
sin egenvård eftersom personerna upplevde att det är familjemedlemmar som skulle 
komma lida ifall de skulle drabbas utav diabetesrelaterade komplikationer (Hirjaba et 
al., 2014). När det gäller stödet från vänner kunde de uppleva sig få en bättre förståelse 
och stöd från vänner än från hälso-och sjukvården då vänner var enklare att nå (Balfe 
et al., 2013). Familj och vänner kunde även anses ha en negativ effekt på egenvården. 
Behovet av att informera familj och vänner om sjukdomen eller be dem om hjälp an-
sågs försvåra accepterandet och hanteringen av sjukdomen. Deras stöd kunde uppfatt-
tas som kontrollerande vilket gav motsats effekt till främjande av god egenvård (Smith 
et al., 2018; Balfe et al., 2013). Det fanns en besvikelse av att inte ha stöttning eller 
förståelse från familjen vid självadministrering av insulin i offentliga sammanhang ef-
tersom familjemedlemmar blev oroliga över att andra personer skulle misstolka det 
som narkotika, vilket gav upphov till bristande egenvård (Jeoung et al., 2018). 
 

Känslomässig påverkan 
 
Under känslomässiga påverkan talades om upplevelser av hur samhället fördomar och 
okunskap gällande sjukdomen påverkade personer med diabetes mellitus typ 1 välmå-
ende och egenvård negativt. Resultatet visade blandade känslor som upplevdes när det 
kom till egenvården vid diabetes mellitus typ 1, där omgivningen och de egna känslo-
mässiga upplevelserna hade en påverkan på egenvården. En återkommande upple-
velse var rädsla och känslan av att bli dömd av omgivningen. 

 
Rädsla 
 
Trygghet till sjukdomen upplevdes variera. Personer med diabetes mellitus typ 1 be-
skriver en rädsla i samband med alkoholintag, graviditet och arbetslivet (Rasmussen 
et al., 2011; Due-Christensen et al., 2018; Kay et al., 2009). De beskriver viljan av att 
kunna passa in och deltar därför i sociala sammanhang där alkohol konsumeras och 
utsätter sig för risk för att drabbas av hypoglykemi trots sin rädsla. Önskan av att inte 
låta sjukdomen styra deras liv ledde till en avslappnad attityd gentemot blodsocker-
mätning och rekommendationer angående alkohol (Leger et al., 2019). Kvinnor med 
diabetes mellitus typ 1 beskrev en rädsla över att bli gravid, och att bära ett barn men 
också att föda. Rädslan grundade sig mycket i risker för barnets hälsa och att risken 
för att barnet skulle ärva diabetessjukdomen (Rasmussen et al., 2011; Rintala et al., 
2013). I arbetslivet fanns en ständig oro över att inte kunna prestera på jobbet vilket 
kunde leda till att de hellre såg till att ha högre blodsockernivå för att undvika hypo-
glykemi (Due-Christensen et al., 2018). De beskrevs också en rädsla för och svårighet-
erna med att starta ett nytt förhållande. Det fanns en rädsla att sjukdomen skall ses 
som ett hinder för att kunna ha ett normalt förhållande av den blivande partnern 
(Rasmussen et al., 2011). Kvinnor beskrev en rädsla över att gå upp i vikt och därför 
tog de medvetet inte sitt insulin, vilket då resulterar i en hög blodsockernivå, som kan 
jämföras med en snabbdiet (Kay et al., 2009). Vid nya händelser som vid en ny an-
ställning kunde personer undvika att berätta om sjukdomen och även undvika insu-
linadministrering på grund av rädslan för att uppfattas som heroinist eller som att vara 
annorlunda (Balfe et al., 2013). Den dominerande rädslan som beskrevs var inför dia-
betesrelaterade komplikationer. Rädslan ledde till att personer med diabetes mellitus 



 
 

14 

 

typ 1 låg vakna på nätterna och oroade sig för om de skulle vakna upp dagen efter eller 
ifall de skulle dö under sömnen. Detta ansågs dock verka som en motivationsfaktor för 
att upprätthålla goda egenvårdsaktiviteter (O`Hara et al., 2013; Smith et al., 2018; 
Carlsund et al., 2018). Socialt stöd och förståelse från närstående och vänner minskade 
dock känslan av rädsla och ångest (Balfe et al., 2013).  
 

Att bli dömda 
 
Personer med diabetes mellitus typ 1 upplevde att de blev dömda av familjemedlem-
mar, som inte hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen och som försökte hindra 
dem från att sköta sin egenvård offentligt. Personerna kände även skam över att visa 
upp sin insulinspruta eller insulinpump offentligt, då de ofta kände att de uppfattades 
som drogmissbrukare. Även i sociala sammanhang där alkohol var inblandat fanns en 
önskan av att inte synliggöra sin sjukdom för att kunna uppfattas som jämlik alla 
andra som levde utan sjukdomen. Dessa faktorer ledde till isolering och misskötsel av 
egenvård. (Jeoung et al., 2018). För att inte behöva avslöja sin sjukdom såg personerna 
till att undvika äta offentligt och behöva ta fram insulinsprutan eller insulinpumpen 
framför andra. Även blodsockerkontroller undveks att göra offentligt eftersom de var 
oroliga över hur det skulle uppfattas av andra människor och gjorde dem medvetna 
om att sjukdomen är kronisk (Sørgård et al., 2019 & Carlsund & Söderberg, 2018). 
Upplevelser som osäkerhet gällande sin sjukdom och behandling uttrycktes samt att 
de kände sig oroliga över hur de uppfattas av andra. De ansåg sig inte bli sedda som 
hälsosamma personer och kände sig därför som annorlunda jämfört med resten av 
befolkningen. vilket skapade en förnekelse av sjukdomen hos vissa och ledde till und-
vikandet av att ta insulin och blodsockerkontroller framför andra. De upplevde även 
sjukdomen som stigmatiserande vilket gav upphov till känslor som ilska och sorg 
(Jeoung et al., 2018). Att leva med diabetes mellitus typ 1 upplevdes som ett hinder i 
arbetslivet eftersom det ständig fanns en oro över andras okunskap gällande sjukdo-
men. När personerna hade låga blodsockervärden upplevde de skamkänslor för att de 
måste göra avbrott i arbetet och åtgärda problemet eftersom de inte ville verka sämre 
än sina kollegor. En sämre prestation än kollegornas, uppfattades kunna leda till att 
de blev avskedade eller på annat sätt diskriminerade (O`Hara et al., 2013; Rasmussen 
et al., 2011). Det fanns dock personer med diabetes mellitus typ 1 som också uttryckte 
sig trygga i sin sjukdom och kände ingen oro över vad andra skulle tycka och säga om 
dem. Dessa skötte därför sin egenvård genom att ta regelbundna blodsockerkontroller 
och hade inga bekymmer med att ta insulin framför andra medan andra upplevde att 
de skämdes för att behöva hjälp. De deltog inte i sociala gemenskap på grund av fysiska 
symptom, som ett lågt blodsocker kan orsaka, exempelvis svårighet att gå och tala 
samt fysiska skakningar (Carlsund & Söderbergs. 2018). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av egenvård vid 
diabetes mellitus typ 1. Litteraturöversikten hade en induktiv ansats och artiklarna 
som valdes för arbetets resultat hade en kvalitativ design. Artiklar med kvalitativ de-
sign ansågs som mest lämpade för examensarbetet då det innebär att studien har ge-
nomfört intervjuer med informanterna och fått fram en djupare förståelse, vilket an-
sågs vara relevant för litteraturöversiktens syfte där fokus låg på upplevelser. En kva-
litativ design väljs då syftet är att studera människans upplevelser av något, ett feno-
men (Billhult & Henricson, 2017). 
 
Användning av avgränsning med inklusionskriterier respektive exklusionskriterier 
underlättade sökningen. Exklusionskriterier innefattade artiklar som handlade om 
personer under 18 år eller personer med diabetes mellitus typ 2, vilket medförde att 
tre artiklar som svarat på litteraturöversiktens syfte valdes bort. Trovärdighet är vik-
tigt för ett arbetes kvalitet och därmed inkluderades enbart vetenskapliga artiklarna 
som var etisk godkända (Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta granskades i alla artik-
lar vid urvalet och var även ett inklusionskriterie. Det var av stor vikt att forskarna i de 
valda artiklarna följt de forskningsetiska principerna, för att försäkra att deltagarna i 
studien blivit etiskt och rättvist behandlade (Sandman & Kjellström, 2013) Artik-
lar som inte hade etisk godkännande användes inte även om artikeln svarade på syf-
tet, vilket gav ett bortfall av sex artiklar. Begränsningar innefattade artiklar med pub-
liceringsår mellan 2009–2019. En tidsbegränsning möjliggör tillgång till senaste 
forskning och anses vara mer aktuellt och överförbar till dagens samhälle (Karlsson, 
2017). Följden av att artiklar begränsades till svenska och engelska kan ses som en 
svaghet då relevant fakta kan finnas på annat språk som de som utförde litteraturö-
versikten behärskar. Ytterligare en begränsning var att begränsa sökningen till peer-
reviewed vilket stärker arbetes pålitlighet och trovärdighet eftersom de valda artik-
larna anses som vetenskapliga (Henricson, 2017). Då litteraturöversikten valda syfte 
är att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna personer med diabetes mellitus typ 
1, användes sökorden “diabetes type 1”, “adult”, “experience” och “self-care” för att få 
patientens perspektiv på hur upplevelsen av egenvård är. Sökorden kombinerades 
med booleska sökoperatoren med sökorden AND på båda databaser, vilket ledde till 
en ökad träff av artiklar och en större sannolikhet att artiklarna som framkom svarade 
på studiens syfte (Östlundh, 2017). Databaserna Cinahl och Medline användes då 
dessa har en inriktning på omvårdnad och medicin (Willman, 2016). Att använda sig 
av databaser som har omvårdnadsfokus stärker arbetets trovärdighet då det ökar 
chansen att hitta relevanta artiklar (Henricsson, 2017). I början av artikelsökningen 
söktes artiklar i tre databaser inriktade inom ämnet omvårdnad. Detta reducerades till 
två databaser eftersom sökningen gav för stort antal artiklar, vilket försvårade och för-
längde processen. Att enbart använda två databaser kan minska trovärdigheten av lit-
teraturöversikten då det kan ha orsakat bortfall av relevanta artiklar (Henricson, 
2017). Artiklarnas kvalité granskades enligt granskningsprotokollen format av Hälso-
högskolan i Jönköpings universitet för att kunna stärka trovärdigheten och öka pålit-
ligheten av artiklarna (Henricson, 2017).  Kvalitetsgranskningen delades lika mellan 
de som utförde studien, dock med ständig kommunikation och stöd från varandra. 
Detta gjordes för att stärka pålitligheten i litteraturöversikten. Antal artiklar som 
granskades var 15 och enbart två artiklar fick 6/8 frågor uppfyllda. Artiklarna 
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bedömdes trots detta vara av hög kvalité eftersom det inte ansågs påverka kvalitén av 
litteraturöversikten resultat då samtliga artiklar var peer-reviewed. För att öka trovär-
digheteten har de valda artiklarna till resultatet lästs igenom och sammanfattades en-
skilt för att få en helhet av texten. Sammanfattningarna gick sedan igenom tillsam-
mans för att se ifall tolkningsfel av artiklarna uppstått och för att få en helhet av tex-
terna. Enligt Henricsson (2017) stärks arbetets pålitlighet om artiklarna läses var för 
sig innan dem läses tillsammans. Artiklarna som granskades var på engelska, detta 
kan ha medfört att misstolkning av artiklar från engelska till svenska skett. Samman-
fattningen av artiklarna och de likheter och skillnader utgjorde tre kategorier och två 
underkategorier vardera, som speglar vuxna personers upplevelse av egenvård vid di-
abetes mellitus typ 1. Under arbetets gång skickades arbetet emellan varandra för att 
kontrollera vad som skrevs. Fysiska träffar gjordes en gång i veckan. Det mesta av 
kommunikationen hölls via meddelanden och online dokument, detta på grund av 
geografiskt avstånd till varandra. 
 
Artiklar som utgjorde resultatet baserades på studier gjord i åtta olika länder vilket 
medför en övergripande bild av vuxna män och kvinnors upplevelser av egenvård med 
diabetes mellitus typ 1. Risken med att inkludera studier från flera olika länder mins-
kar överförbarheten (Henricson, 2017) då hälso- och sjukvården ser olika ut beroende 
på vilket land studien var gjord på. Trots detta upplevde personer i samtliga resultat-
artiklar liknande upplevelser. Åldern bland personerna i artiklarna var mellan 18 och 
67 vilket tycktes ge resultatet en variation av litteraturöversiktens syfte. Hur länge per-
sonen levt med sjukdomen varierande och påverkade upplevelsen av egenvård och 
dess egenvårdsaktiviteter. För att stärka överförbarheten hade inkluderingskriterierna 
för ålder kunnat vara mer detaljerat. De 15 artiklar som inkluderades i litteraturö-
versikten ansågs vara tillräckligt för att öka examensarbetets trovärdighet, då minst 
10 artiklar ska inkluderas för att litteraturöversikten ska anses trovärdig (Willman & 
Stoltz, 2017). 
 
Viss förförståelse förekom inom området då arbetserfarenhet av diabetes på äldrebo-
ende och teoretisk kunskap fanns inom området. Det går därför inte att utesluta att 
förförståelse har påverkat resultatet. För att begränsa risken har artiklarna och vad 
som skrivit i examensarbetet läst ett flertal gånger. Genom att vara medveten om sin 
förförståelse och reflekterar utifrån det, stärks litteraturöversiktens pålitlighet (Priebe 
& Landström, 2017). Under examensarbetets process har handledning med handle-
dare och medstudenter genomförts. Examensarbetet har därmed granskas och kon-
trollerats regelbundet. Även förförståelse diskuterades med studenter och handledare 
under handledningsprocessen för att minska risken för misstolkning av resultat. En-
ligt Henricson (2017) stärker detta trovärdigheten i examensarbetet 

 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturöversiktens var att belysa upplevelsen av egenvård hos patienter 
med diabetes mellitus typ 1. I litteraturöversiktens resultat framkom det att upplevelse 
av egenvård varierade. Hur patienter upplevde sin egenvård grundade sig i hur mycket 
kunskap personen hade om sjukdomen och den egna egenvården. Det främjade egen-
vården att ha stöd från familj, vänner och hälso- och sjukvården. Stöd och utbildning 
om sjukdomen bidrog till en ökad kunskap, trygghet och motivation hos personer med 
diabetes mellitus typ 1, vilket resulterade i förbättrad egenvårdkapacitet och 
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upprätthållning av egenvårdsaktiviteter. I resultatet framkom det även faktorer som 
hindrade egenvården. Okunskap och fördomar i samhället och i personernas omgiv-
ning visade sig upplevas hindrande och gav upphov till känslor som rädsla, oro samt 
känslan av att bli dömd. Orems egenvårdteori användes som referensram i uppsatsen 
där fokus fanns på begreppen egenvårdskapacitet, egenvårdsbrist och omvårdnadsåt-
gärder. Egenvårdskapacitet är den egna förmågan att kunna utföra sin egenvård, egen-
vårdbrist är faktorer som påverkan möjligheten till att utföra sin egenvård och om-
vårdnadsåtgärder är omvårdnadsbehovet som hälso- och sjukvården kan åtgärda 
(Orem et al., 2001). Diskussionen kommer diskuteras utifrån dessa tre begrepp. 

 
 

Egenvårdkapacitet 
 
I litteraturöversiktens resultatdel framkom det att kunskap om de komplikationer som 
är relaterat till sjukdomen fanns. kunskapen ledde till färre komplikationer och ökat 
eget ansvarstagande vilket bidrog till god egenvård. Detta kan även ses i tidigare forsk-
ning där fyndet visade en förbättring av egenvården vid regelbunden utbildning där 
informationen var individanpassad (Mouslech et al., 2018). Orem beskriver i sin egen-
vårdsteori att egenvårdskapaciteten påverkas av olika faktorer. Dessa innefattar den 
kunskap patienten har, erfarenhet och hur hälsan ser ut. Detta innebär att egenvårds-
kapaciteten kan utvecklas och förbättras genom erfarenheter som leder till en ökad 
kunskap hos patienten (Orem et al., 2001). Kunskap om sjukdomen och dess egen-
vårdsaktiviteter är en central och viktig del för att kunna klara av egenvården. Det är 
avgörande för patienters egenvård att individanpassa stödet och kunskapen vid främ-
jandet av egenvårdkapaciteten. Det är därför avgörande för patienten att sjuksköters-
kan är lyhörd, ger en personcentreradomvårdnad och utgår ifrån den individuella upp-
levelsen, då patienter har olika egenvårdkapacitet. Det är viktigt att kunna hitta stra-
tegier som fungerar för den egna personen för att undvika diabeteskomplikationer 
(Carral et al., 2013). Detta återspeglas i litteraturöversiktens resultat där det skapades 
strategier för hur dagarna skulle se ut, vilket upplevdes underlätta livet. Strategin bi-
drog till en bättre kontroll av blodsockervärdet under dagen och upplevdes inte på-
verka dagen negativt utan tvärtom, de upplevde sig förberedda på oförutsägbara hän-
delser. Detta upplevdes dock annorlunda i tidigare forskning där personerna med di-
abetes mellitus typ 1 upplevde att stressiga tillfällen i vardagen ledde till att strategi-
erna inte följs (Martyn-Nemeth, Duffecy, Fritschi & Guinn, 2019). Detta bekräftades 
även i annan forskning om nyblivna mammor som upplevde att egenvården påverka-
des negativt efter de fött barn även om de hade strategier sedan tidigare. Att planera 
var inte längre effektivt då barnets behov prioriterades först (Sparud-Lundin & Berg, 
2011). Inom Orems teori diskuteras begreppet egenvårdkapacitet som något en individ 
har med sig även vid förändrade levnadsförhållande. Att kunna anpassa sig till föränd-
ringar vid behov och införskaffa den kunskap som krävs, behövs för att uppnå en god 
egenvård (Orem, 2001). Att skapa egna strategier som underlättar vardagen för pati-
enterna hade en positiv effekt för egenvården. Sjuksköterskan har ett ansvar i att 
hjälpa de patienterna som har svårigheter med att hitta strategier och ska tillsammans 
med patienten hitta strategier som fungerar för dem.  
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Egenvårdsbrist 
 
Personer med diabetes mellitus typ 1 upplever att de ofta möter fördomar relaterat till 
diabetes och att det bidrar till att personen med diabetes mellitus typ 1 väljer att und-
vika att prata om sjukdomen offentligt (Browne et al, 2014). Liknande påvisades i lit-
teraturöversiktens resultat där personer undvek att utföra egenvårdsinsatser utav 
rädsla av att bli dömd och oro över befolkningen i omgivningens fördomar om sjukdo-
men. Orem uttrycker i sin teori om egenvård hur faktorer runt om den miljön som 
individen vistas i påverkar utvecklingen av ens egenvård (Orem, 2001). I ett flertal 
studier i litteraturöversiktens resultat uttryckte personer att de upplevde en utmaning 
i att hitta en balans mellan det vardagliga livet och egenvårdsaktiviteter av diabetes 
mellitus typ 1. Sjukdomen ansågs utgöra ett hinder till att leva ett fulländat liv. Ef-
tersom mycket tid skulle behöva ägnas åt att sköta egenvården vilket kunde komma i 
konflikt med studier, arbete eller andra aktiviteter. Vilket stöds i annan forskning där 
studerande personer med diabetes mellitus typ 1 upplevde svårigheter i att upprätt-
hålla en god egenvård och samtidigt klara av de akademiska kraven. Konsekvenserna 
av detta ledde till att egenvården blev lidande då studierna valdes att prioriteras (Hill, 
Gingras & Gucciardi, 2013). Orem beskriver att egenvårdsbrist uppstår när en individ 
inte lyckas få in förändrade vanor i sitt dagliga liv för att upprätthålla en god egenvård. 
Denna förändring kan ställa krav på individen att behöva utveckla sin egenvårdkom-
petens med hjälp av träning, kunskap och erfarenhet (Orem, 2001). Sjuksköterskan 
har en viktig roll vid egenvårdsbrist. Sjuksköterskan ska skapa en relation med pati-
enten och hålla en öppen dialog för att komma fram till vad patienten behöver hjälp 
eller stöttning med och kunna åtgärda det. Målet är att patienten uppnår en balans 
mellan livet och sjukdomen. 
 
 

Omvårdnadsåtgärder 
 
I litteraturöversiktens resultat framkom det att stöd och lyhördhet från hälso- och 
sjukvårdspersonal ansågs otillräckligt. Information om sjukdomen ansågs vara över-
väldigande och uppfattades som att sjukdomen kontrollerade ens liv, vilket ledde till 
svårighet i att göra livsstilsförändringar. Fyndet visade även att hälso- och sjukvårds-
personal upplevdes dömande vilket var en bidragande faktor till bristande egenvård. 
Detta bekräftades även i Collins et al. (2009) artikel. När patienter inte sköter sin 
egenvård kan det bero på bristfällig utbildning om själva sjukdomen och dess konse-
kvenser som hälso- och sjukvården erbjuder. Det kan också innebära okunskap gäl-
lande betydelsen av vad god kost och motion gör för patientens hälsa i samband med 
sjukdomen. Detta kunde även påvisas i litteraturöversiktens resultat där utbildningen 
som hälso- och sjukvården erbjöd ansågs som otillräcklig, vilket bidrog till en ökad 
osäkerhet och egenvårdbrist (Hill, et al., 2019). Tidigare forskning bekräftar att sjuk-
sköterskans kompetens och kunskap varierade vilket bidrog till försämrad egenvård 
hos patienten (Björk-Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä, 2012). I Orems om-
vårdnadsteori är sjuksköterskans uppgift att stödja där patienter brister gällande 
egenvård genom att fokusera på det som fungerar bra och kan förbättras. Orem be-
skriver olika åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra med vid brist på 
egenvården, vilket bland annat innefattar handledning, undervisning till patienter och 
motivering till livsstilsförändringar (Orem et al., 2001). Orem nämner i sin omvård-
nadsteori vikten av att ha kunskap om syftet med egenvård och hur värdefullt det är 
för att kunna utföra egenvård. Kunskap om egenvården ska dock inte bara nämnas vid 
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nydiagnostiserad diabetes utan löpande utbildning ska ges under hela vårdtiden 
(Orem et al., 2001). 
 
I resultat framkom det att upplevelse av bra stöd och kunskap från sjukvårdperso-
nal ledde till god egenvård. Ett relationsskapande mellan patient och hälso- och sjuk-
vården har en betydande faktor till att främja god egenvård. Detta kan relateras till 
litteraturöversiktens bakgrund som beskriver att ett samarbete mellan patient och 
sjukvård krävs där patienten får bli delaktig i sin egen vård och behandling samt att 
de ska utbildas och få kunskap om sin sjukdom. Patienten ska även motiveras till att 
främja sin hälsa trots sjukdom och skapa mål som kan uppnås med hjälp av sjukskö-
terskans kunskap och stöttning (Huber, et al., 2011; Crawford-Shearer, 2009; Hollis 
et al., 2014). Vilket även framkom i litteraturöversiktens resultat där personer upp-
levde att en relationskapande med emotionell och psykisk stöttning hade stor påver-
kan vid motivation till att främja egenvården. Detta stöds i annan forskning där det 
framkom att personer med diabetes mellitus typ 1 upplevde att deras egenvård påver-
kades negativt vid byte av hälsa och sjukvårdspersonal. Att skapa en relation på nytt 
ansågs svårt och vilket ledde till en minskad trygghet gentemot hälso- och sjukvården 
(Fredette, Mawn, Hood & Fain, 2016). För att främja egenvårdkapacitet hos patienter 
krävs det att sjuksköterskan använder sig av empowerment som stärker patienternas 
självkänsla och får dem att känna kontroll över sin sjukdom samt motivera till livsstils-
förändringar som främjar god egenvård (Huber et al., 2011; Crawford-Shearer, 2009; 
Hollis, et al., 2014). I liknelse till litteraturöversiktens resultat beskrevs det att sjuk-
sköterskan ska bortse från vad patienten brister och fokusera på vad som patienten 
som fungerar och det patienten behöver hjälp med i nuläget för att kunna åtgärda 
grundproblemen i egenvårdbristen. I tidigare forskning framkom det att sjuksköters-
kans uppgift är att förstå vad hälsa innebär för den enskilda personen och hur de upp-
lever sin sjukdom och livssituation för att på bästa sätt kunna hjälpa patienten. Detta 
innefattar att individanpassa vården för varje enskild person (Rutten, De-Weerdt, & 
De-Koning, 2018). Empowerment i liknelse till Orems omvårdnadsteori beskrivs att 
sjuksköterskan ska motivera till eget initiativtagande för att främja hälsan. Sjukskö-
terskan ska utnyttja patientens egen kunskap och resurser samt stödja patienten ända 
tills patienten på egen hand kan utföra handlingen (Orem et al., 2001). Sjuksköterskan 
ska även stärka patientens självförtroende och erbjuda möjligheten till lärande och 
reflektion kring vad som hindrar eller främjar egenvården ur ett patientperspektiv för 
att patienten ska ta kontroll över sjukdomen. Detta görs genom att skapa en interakt-
ion mellan sjuksköterska och patient för att tillsammans kunna organisera vården ut-
ifrån patientens behov (Orem et al., 2001). Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en 
personcentreradomvårdnad för att ge den stöd som individen är i behov av. Hur sjuk-
sköterskan samverkar med patienten har en avgörande roll då det antigen kan främja 
eller hindra främjandet av egenvården. Därför är det av stor vikt att vara lyhörd och 
hålla en öppen kommunikation där patienten får vara delaktig i sin vårdbehandlig, 
samt att sjuksköterskan tillsammans med patienten skapar mål utifrån patientens be-
hov och situation. 
 

Slutsats 
 
Resultatet visade att olika faktorer påverkar patienter med diabetes mellitus typ 1 
främjande och hindrande av egenvård. Kunskapsnivån om sjukdomen och egenvården 
var avgörande för god egenvård eftersom okunskap gällande sjukdomen och dess 
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konsekvenser ledde till egenvårdbrist. Följsamhet av egenvård påverkades av sjukskö-
terskans bemötande, kunskapskompetens och utbildning som erbjöds till patienten. 
Resultatet bekräftar även att sjuksköterskan har en stor påverkan till främjandet av 
egenvården ifall stöttning och vägledning erbjuds. Vidare skulle fortsatt forskning be-
höva undersöka om upplevelse av egenvård skiljer sig mellan diabetes mellitus typ 1 
och diabetes mellitus typ 2, ifall det finns några skillnader i upplevelsen av egenvård 
mellan män och kvinnor samt ifall upplevelsen skiljer sig emellan vuxna och barn. Ef-
tersom resultatet visade att utbildning upplevdes otillräckligt kan det vara av nytta att 
undersöka ifall hälso- och sjukvårdpersonalens har tillräckligt med kunskap om sjuk-
domen vid utbildning av diabetes mellitus typ 1.  
 
 

Kliniska implikationer 
 
Litteraturöversikten gav en insikt i hur personer med diabetes mellitus typ 1 upplever 
sin sjukdom och egenvård samt gav en förståelse av vad god egenvård är och hur detta 
på bästa sätt kan tillämpas. Resultatet förväntas därför bidra till en bättre förståelse 
ur ett patientperspektiv hur det är att leva med sjukdomen, vad anhöriga och patienten 
själv kan göra för att främja sin egenvård samt att få hälso- och sjukvårdpersonal att 
förstå sitt ansvar i att främja och stödja egenvård hos patienter med diabetes mellitus 
typ 1. För att en person med diabetes typ 1 ska kunna bedriva en god egenvård behöver 
hälso- och sjukvården bistå med stöd och utbildning. Examensarbete kan därmed ge 
sjuksköterskan en inblick i vad patienter behöver för att bedriva god egenvård. Det är 
viktigt att sjuksköterskan tillsammans med resterande hälso- och sjukvårds profess-
ioner tar eget ansvar i att utbilda sig kring diabetes mellitus typ 1 och den stöttning till 
egenvården som krävs. Ur ett samhällsperspektiv kan kontinuerligt uppdatering av sin 
kunskap bidra till ett minskat vårdlidande och leda till god egenvård hos patienter med 
diabetes mellitus typ 1, vilket minskar risken av komplikationer. Detta i sin tur leder 
till främjandet av folkhälsan och mindre vårdbesök, det kan även leda till mindre sjuk-
vårdskostnad för samhället. 
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Kvalitativ 
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ville ta reda på 
om yngre per-
soner får upp-
leva fördomar 
och hur det på-
verkar dem i 
det vardagliga 
livet. Studien 
tar även upp 
hur sjukskö-
terskor kan 
agera för att 
främja egen-
vård. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer i 
fokusgrup-
per. Delta-
garna var 
mellan 20–
34 år och 
skulle ha 
levt med di-
abetes typ 1 
i minst ett 
år. Exklude-
ringskrite-
rier var per-
soner med 
psykisk 
ohälsa. 

Resultatet vi-
sar att patien-
terna upple-
ver många 
fördomar i 
det vardagliga 
livet vilket 
ledde till 
sämre egen-
vård. 

Studien var god-
känd av Universi-
tetkontoret för 
skydd av forsk-
ningsämnen. Del-
tagarna skrev un-
der samtyckes 
krav 

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



 
 

31 

 

 
  
 
 
  

8 

Kay, C., Davis, J., 
Gamsu, D & Jar-
man, M. 
 
(2009) 
England.  

An exploration of 
the experiences of 
young women liv-
ing with type 1 di-
abetes. 

Beskriver delta-
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velse av att leva 
med sjukdo-
men och hur 
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deras självbild, 
relationer, mål i 
livet. 

Kvalitativ 
design med 
semi-struk-
turerad in-
tervjustu-
die. Det be-
stod av 9 
deltagare i 
åldrarna 
18–25. 

Resultatet på-
visar metoder 
som delta-
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för att adap-
tera sig till 
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livet för att 
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Etisk godkänd av 
den relevanta lo-
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4/4 
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diabetes at uni-
versity: a national 
study of UK uni-
versity student 

Syftet var att 
undersöka vil-
ken påverkan 
egenvården har 
på studenter 
med diabetes 
typ 1 på univer-
sitet. 

En kvalita-
tiv intervju-
studie hos 
1865 stu-
denter mel-
lan 18–24 
år 

Resultatet vi-
sade att det 
finns ett fler-
tal faktorer 
som påverkar 
egenvården 
negativt. 
Även betydel-
sen av stöd 
från familj, 
vänner och 
Hälso- och 
sjukvården. 

Etisk godkänd av 
NRES östra mid-
lands – Leicester 
(12/EM/0165) 

Del 1: 
4/4 
 
 
Del 2: 
7/8 
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(2019) 
Sverige 

Experiences of al-
cohol drinking 
among Swedish 
youths with type 1 
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Syfte var att be-
skriva upplevel-
sen hos unga 
vuxna med dia-
betes mellitus 
typ 1 när de 
konsumerar al-
kohol och hur 
de hanterar 
egenvården av 
vad som upp-
kommer av det. 

Kvalitativ 
semi-struk-
turerad in-
tervjustudie 
med 10 del-
tagare över 
18 år. 

Resultatet vi-
sar att delta-
garna har 
olika strate-
gier vid alko-
holkonsumt-
ion medan 
andra inte 
har det. Re-
sultatet påvi-
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skapsbrist 
gällande hur 
alkohol på-
verkar perso-
ner med sjuk-
domen. 

Etisk godkänt av 
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O´Hara, L., 
Gough, B., Sey-
mour-Smith, S & 
Watts, S. 
 
(2013) 
England. 

‘It’s not a disease, 
it’s a nuisance’: 
Controlling diabe-
tes and achieving 
goals in the con-
text of men with 
Type 1 diabetes 

Syftet var att ta 
reda på hur 
män med dia-
betes mellitus 
typ 1 upplever 
sitt liv och 
egenvård i sam-
band med en 
kronisk sjuk-
dom. 

Kvalitativ 
intervjustu-
die med 15 
män över 18 
år. 

Resultatet vi-
sar att det 
krävs en med-
veten anpass-
ning till sjuk-
domen för att 
kunna känna 
välbefin-
nande och ha 
kontroll över 
sin sjukdom. 
resultatet vi-
sar även hur 
mycket sjuk-
domen påver-
kar deltagar-
nas vardag-
liga liv och 
hur det på-
verkade egen-
vården 

Studien följde de 
etiska riktlinjerna 
enligt den brit-
tiska psykologför-
ening. Studien 
blev även etisk 
godkänt av uni-
versiteten där stu-
dien hölls. 

Del 1: 
4/4 
 
 
Del 2: 
6/8 
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Rasmussen, B., 
Ward, G., Jen-
kins, A., King, S 
& Dunning, T. 
 
(2011) 
Australien 

Young adults 
‘management of 
type 1 diabetes 
during life transi-
tion. 

Denna studie 
ville undersöka 
deltagarnas co-
ping strategier 
vid egenvård. 

Kvalitativ 
design med 
semi-struk-
turerad in-
tervjustu-
die. Studien 
bestod av 
20 delta-
gare i åld-
rarna 18–
38. 
 

Resultatet vi-
sar hur livs-
omvälvande 
händelser på-
verkar perso-
ner med dia-
betes mellitus 
typ 1 egen-
vård, samt 
vilka strate-
gier som tas 
till för att 
motverka 
detta. Resul-
tatet belyser 
vad som 
främjar och 
hindrar god 
egenvård. 

 
Etisk godkänd av 
mänsklig forsk-
nings etiska kom-
mittén av dem re-
kryterande sjuk-
husen och diakon 
universitetet 

Del 1: 
4/4 
 
 
Del 2: 
7/8 
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Rintala, T., 
Paavilainen, E & 
Åsted-Kurki, P. 
 
(2013) 
Finland. 

Everyday life of 
family with diabe-
tes as described 
by adults with 
type 1 diabetes. 

Denna studie 
ville ta reda på 
hur vuxna per-
soner med dia-
betes mellitus 
typ 1 upplever 
sin vardag med 
familj och hur 
egenvården ser 
ut i familjeför-
hållanden. 

En kvalita-
tiv intervju-
studie med 
19 deltagare 
i åldrarna 
28–65. 

Resultatet på-
visar vikten 
av hur famil-
jemedlemmar 
kan främja 
patientens 
egenvård och 
hur personer 
med sjukdo-
men kan prio-
ritera ner sin 
sjukdom på 
grund av fa-
miljesituat-
ioner. 

Studien är etisk 
godkänd av Pir-
kanmaa sjukhus 
distrikt 

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

 
 
 
 
   
  14 

Smith, D., Don-
nelly, P., Howe, 
J., Mumford, T., 
Campbell, A., 
Ruddock, A., 
Tierney, S & 
Wearden, A. 
 
(2018) 
England. 

A qualitative in-
terview study of 
people living with 
well-controlled 
Type 1 diabetes 

Forskarna ville 
beskriva upple-
velsen hos pati-
enter med väl 
kontrollerad 
blodsockernivå 
och hur deras 
egenvård ser ut. 

Kvalitativ 
semi-struk-
turerad in-
tervjustudie 
med 15 del-
tagare över 
18 år. 

Resultatet 
visa att delta-
garna lärt sig 
att acceptera 
sin sjukdom 
och på detta 
sätt kunnat 
bygga upp sitt 
självförtro-
ende genom 
att testa sig 
fram och se 
vad som fun-
gerar för dem 
vid hantering 
av sin sjuk-
dom. De upp-
levde även en 
ökad frihets-
känsla när 
balansen hit-
tades. 

Studien var 
godnkänd av 
manchesters uni-
versitet forsk-
ningsetiska ko-
mitte. 

Del 1: 
4/4 
 
 
Del 2: 
7/8 
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Sørgård, B., Iver-
sen, M & Mår-
tensson, J. 
 
(2019) 
Norge. 
 
 
 

Continuous glu-
cose monitoring 
in adults with 
type 1 diabetes: A 
balance between 
benefits and bar-
riers: A critical in-
cident study. 

Syftet var att 
beskriva det ne-
gativa och posi-
tiva upplevel-
serna vid konti-
nuerlig blod-
sockermätning 
och hur de age-
rar vid dessa si-
tuationer. 

Kvalitativ 
intervju 
studie med 
23 vuxna 
deltagare 

Resultatet på-
visar att det 
är en skör ba-
lans av posi-
tiva och nega-
tiva känslor 
då livet an-
passas efter 
sjukdomen. 
känslorna va-
rierade vid 
kontinuerlig 
blodsocker-
mätning be-
roende på 
livshändelser. 

Studien var god-
känd av mänsk-
liga forskningsav-
delningens etiska 
kommitté i dem 
deltagande sjuk-
husen 
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