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Sammanfattning

Bakgrund:  Diabetes  mellitus  typ  2  (DMT2)  utgör  en  av  världens  största
diagnosgrupper. För att sjukdomsprognosen ska vara god krävs upprätthållandet av
ett stabilt blodsocker vilket skapas genom aktiv egenvård.
Syfte: Att beskriva hur patienter med DMT2 upplever att det vårdande mötet med
sjuksköterskan påverkar egenvården.
Metod: I enlighet med Fribergs fem steg för analysarbete genomfördes en kvalitativ
litteraturöversikt baserat på 12 vetenskapliga studier. En induktiv ansats användes.
Resultat: Det första av två teman som identifierades var: Ett personcentrerat möte
med subteman:  att bli mött där jag är, att vara delaktig i vården och att bli mött
utifrån  kulturella  värderingar.  Det  andra  temat  var  Ett  behov  av  stöd  med
subteman:  att  bli  väl  bemött,  att  få  tillräckligt  med  stöd  och att  bemötas  med
kunskap.  Resultatet  visade  att  patienterna  ville  ha  vetenskaplig  och  anpassad
information som var lätt att förstå. De såg lättillgängligt stöd som en förutsättning för
att kunna bedriva god egenvård. 
Slutsatser:  För att god egenvård ska kunna bedrivas krävs att sjukvården kan ge
stöd och information på ett personcentrerat sätt. 

Nyckelord:  Upplevelser,  Egenvård,  Diabetes  mellitus  typ  2,  Personcentrerad
omvårdnad.  



Patient-centered  support:  a  qualification  for  enhanced  self-management
practices in Diabetes mellitus type 2.
-A literature review

Summary

Background:  Diabetes  mellitus  type  2  (DMT2)  is  one  of  the  world's  largest
diagnostic groups. In order for the disease prognosis to be good, it is important to
maintain a stable blood sugar which requires active self-management.
Aim: To investigate how patients with DMT2 experience the caring encounter with
nurses and how it effects self-management. 
Method: A qualitative literature review with an inductive approach based on twelve
articles. Using Friberg´s five step model for analysis.
Result: The first out of two themes was A personcentered meeting with sub-themes:
meet me where I am, to be involved in my care  and meet me based on cultural
values.  The  second  theme  was A  need  for  support  with  sub-themes  to  be  well
received, receive enough support and to be met with knowledge. The result showed
that  patients  wanted  evidens-based  information  that  was  applicable  on  their  life.
Support from healthcare providers improved self-management.
Conclusion: Personcentered information and support is  a  qualification to create
good self-management in DMT2 patients.
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Inledning

Idag  utgör DMT2  den  största diagnosgruppen i  vården globalt. (International
diabetes federation, 2019). DMT2 står för 90%- 95% av alla typer av diabetes med sin
största  andel  i  medel  och  låginkomstländer  (World  Health
Organization, 2019). Vid denna  typ  av  diabetes påverkas  blodsockret  av  nedsatt
utsöndring  av  insulin  och  sänkt insulinupptagningsförmåga  i  cellerna  (Dammen-
Mosad & Stubberud, 2011). 

Blodsockersvängningar  vid  DMT2  medför  en  mängd  risker, bland  annat hypo –
eller hyperglykemi samt  makro  –  och mikrovaskulära följdsjukdomar  (Teliti et  al.,
2018;  World Health Organization, 2019). För att minska risken för komplikationer
är  det  viktigt  med  aktiv  egenvård.  Kunskap  kring  sjukdomen  ökar  förmågan  till
egenvård  och  detta  bidrar  till  glykemisk  kontroll  (Abdulah,  Hassan,  Saadi  &
Mohammed, 2018).

Ytterligare  studier  belyser  hur  kunskapsbrist  ses  som  en  barriär  för  att  kunna
kontrollera blodsockernivån. Patienterna kände att deras kunskap var otillräcklig när
de ställdes inför nya situationer såsom sociala tillställningar och sjukdom (Svedbo-
Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Okunskapen framkommer
som en barriär för god egenvård av Ahola och Groop (2012). Patienters rädsla kring
hypoglykemi gjorde att de istället skapade hyperglykemi. Okunskapen kan leda till
att patienterna får komplikationer av det höga blodsockret. Information och kunskap
är faktorer som påverkar hur väl patienten utför egenvården (Ahola & Groop, 2012).
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Bakgrund

DMT2 
Vid DMT2  leder insulinresistensen  och  bristen  på  insulin  till  en  minskad
upptagningsförmåga av glukos i  muskler och den egna fettvävnaden vilket skadar
kroppen över tid. DMT2 fastställs genom minst två fasteblodsocker som överstiger
7,0 mmol/L,  ett  långtidsblodsocker  (HbA1c)  över  48 mmol/L eller  ett  blodsocker
över  11  mmol/L  (Dammen-Mosad  & Stubberud,  2011; World  Health
Organization, 2019). 

Faktorer som ökar risken att drabbas av DMT2 är ärftlighet, övervikt, inaktivitet och
högt  blodtryck  (Dammen-Mosad  &  Stubberud,  2011;  World  health  organization,
2019).  Det  har  framkommit  att  dessa  faktorer  i  kombination  med  miljöfaktorer
såsom  en  stressig  miljö  bidrar  till  utvecklandet  av  DMT2.  Utvecklingen  av
sjukdomen är resultatet av ett samspel mellan arv och miljö (Ali, 2013). 

Syftet  med behandlingen vid  DMT2 är att förhindra  eller  minska  utvecklingen  av
sjukdomen. Behandling sker oftast i en kombination av  kost, motion samt medicin i
form  av  tabletter  (World  Health  organization,  2019).  När  det  kommer  till
medicinering vid DMT2 är förstahandsvalet metformin som ökar insulinkänsligheten
och på så vis reduceras insulinresistensen och blodsockernivån (Dammen-Mosad &
Stubberud,  2011).  Initialt  brukar  behandling  av  sjukdomen  inte  kräva insättande
av insulin men vid en svårreglerad DMT2 kan insulin komma att  behövas för att
reglera blodsockret (World Health Organization, 2019).  Målet med åtgärderna är att
skapa metabol kontroll  genom  att  stabilisera  blodsockret,  sänka  blodtrycket  och
minska vikten bland  överviktiga patienter (International  diabetes  federation, 2019;
O’Hagan, De Vito & Boreham,  2012). 

Att leva med DMT2  
Att förstå sin sjukdom och dess risker för att kunna se tidiga tecken på symtom på
 hyper- eller hypoglykemi är viktigt vid DMT2 (Dao, Spooner, Lo & Harris, 2019). 

Hyperglykemi innebär ett förhöjt blodsocker som oftast  orsakas av en rubbning i
intaget av protein, fett och kolhydrater. I kombination med nedsatt produktion av
insulin samt nedsatt känslighet för insulin kan hyperglykemi förekomma (Dammen-
Mosad  &  Stubberud,  2011).  Några  vanliga  symptom  på  hyperglykemi  är
ökad blåstömningsfrekvens,  törst  och  trötthet.  Över  tid  ger ökat utsöndrande  av
glukos i urinen en energiförlust som leder till viktnedgång. Att ha ett högt HbA1c har
visat  sig öka risken för  komplikationer såsom retinopati,  nefropati  och neuropati
(Teliti et al., 2018).  Neuropati leder till nedsatt känsel i framförallt benen vilket kan
göra  ett  sår  inte  upptäcks  i  tid.  Ett  sådant  tillstånd  tillsammans  med  nedsatt
cirkulation  leder  till  svårläkta  sår  som  kan  bli  mycket  besvärligt  för  patienten
(Durrani & Habib, 2015; Hilinkova &Nemocova, 2013). Svårläkta fotsår kan leda till
amputation  (Lindholm  ,2014).  På  grund  av  dessa risker är  det  viktigt  med
information  och  kontinuerlig  fotvård
(Durrani & Habib, 2015; Hilinkova & Nemocova, 2013).  
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När blodsockernivån sjunker under det normala kan insulinkänningar förkomma.
När  dessa  symptom  uppkommer  är  individuellt, men hypoglykemi konstateras  då
blodsockernivån sjunker under  3,7  -  3,9 mmol/L.  Symtom  på hypoglykemi är
svettningar, skakningar, förvirring och i värsta fall medvetslöshet (Dammen-Mosad
& Stubberud, 2011). 
Studier  har  visat  att  information  och  stöd  kan  minska  risken  för hypoglykemi
(Gopalan, Kellom, McDonough & Schapira, 2018; Yu, Fu, Engel, Shakar & Radican,
2016). Genom att reglera blodsockerhalten med hjälp av kost, motion och mediciner
kan  rädslan för  följdsjukdomar  minska  och  då  kan  livskvalitén  bevaras (Svedbo
-Engström et al., 2016). 

I  studier  beskriver  patienter  hur  DMT2  kan  ses  som  en begräsning,  något
opåverkbart  eller  som  en  del  av  vardagen. Patientens  upplevelse  av
sjukdomen beskrivs till stor del bero på personens inre förmågor såsom tilltro till den
egna förmågan och yttre faktorer såsom stöd från anhöriga. Dessa förmågor påverkar
egenvården och  hälsan  i  stor  utsträckning  (Svedbo-Engström et  al.,  2016; Ågård,
Ranjbar  & Strang,  2016). Ytterligare  studier  visar  liknande  resultat  och  beskriver
hur egenvården  i  stor  utsträckning  påverkas  av patientens beteende  och
miljö. Faktorer såsom motivation,  kultur och familj påverkar egenvården.
Det är därför viktigt att sjukvården kan möta patienten utifrån dessa faktorer (Dao et
al., 2019; Ågård et al., 2016). 

Egenvård vid DMT2 
Durrani  och  Habib  (2015)  beskriver  egenvård  som  ett  aktivt  handlande  för  ett
hållbart  välbefinnande.  Egenvårdsåtgärder  som  har  visat  sig  minska  risken  för
komplikationer är mycket effektiva om patienten kan utnyttja dem. Kan patienten
utföra  egenvårdsåtgärder  för  att  genomföra  en  livsstilsförändring  med  stöd  av
sjukvården har det framkommit att känslan av empowerment  ökar som i sin tur
leder till  ökat välbefinnande (Durrani  & Habib,  2015).  Empowerment innebär att
patienten upplever sig känna makt och kontroll över sitt liv (Eide & Eide, 2009).

För att sjukdomsprognosen skall vara god är det viktigt att upprätthålla ett stabilt
blodsocker vilket kräver aktiv egenvård. Genom kunskap kring egenvård kan kost –
och  motionsvanor  förbättras,  vilket  i  sin  tur  har  god  effekt  på  vissa  biokemiska
markörer  hos  patienter  med  DMT2  (Abdulah  et  al.,
2018; Durrani & Habib 2015).  Patienter  som  regelbundet  motionerar  har
lägre HbA1c och lägre  BMI,  de  har  dessutom mer av det  goda HDL kolesterolet  i
blodet. Motion kan alltså bidra till att minska risken för kardiovaskulära sjukdomar
och följdsjukdomar vid DMT2 (Herbst et al., 2015). 

Att  kunna fatta  goda beslut  påverkas av personens self-efficacy,  vilket handlar  om
individens uppfattning om den egna förmågan. För att  kunna utföra en handling
krävs att patienten har tillit till sin egen förmåga (Rydholm-Hedman, 2014). Risken
för hälsokomplikationer minskar om en god egenvård kan upprätthållas med hjälp av
patientens self-efficacy (Wilson, McNaughton, Meyer & Warol, 2017).   

Sjuksköterskans roll för att främja egenvården  
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter som har diagnosen DMT2 handlar
till  stor  del  om att  ge  råd  och information för  att  stödja  patienterna  i  att  utföra
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egenvård.  Råden  handlar  bland  annat  om  anpassad  kost, fysisk  aktivitet  och
rökstopp (Evans, 2010).  

Att erhålla utbildning och stöd från sjukvården vid kostinterventioner leder till ett
mer fördelaktigt HbA1c och risken för komplikationer minskar. Detta beror på att
patienten  ökar  medvetenheten  kring  egenvårdsåtgärder  (Bowen  et  al.,  2016).
Livskvalité kan uppnås om patienten har kunskap om hur den utför egenvård vid
DMT2. Att erhålla information kring sin DMT2 är det första steget vid insjuknande
och informationen har stor effekt på blodsockernivån. Flertalet studier visar på hur
utbildning kring egenvård har effekt på blodsockernivån hos diabetiker (Bowen et al.,
2016; Durrani & Habib, 2015).

En  studie  av  Franklin,  Lewis,  Willis,  Bourke-Taylor  och  Smith  (2018)
problematiserar  tidsbristen  i  vården  och  beskriver  att  fokus  ligger  på  patientens
fysiska  mående  och  att  det  psykiska  måendet  ej  tas  upp.  För  att
kunna stödja patienten  och  förbättra  egenvården  är  det  viktigt  att  undersöka
patientens  upplevelse  i  mötet  med  sjukvården.  Den  finns  många  faktorer
som påverkar patientens upplevelse av utbildning som ges i vården. Genom att vara
medveten om dessa faktorer kan en förståelse för vilket effekt de har på egenvården
identifieras (Fink, Fach & Schröder, 2019). 

Personcentrerad omvårdnad
Under  åren  har  förhållandet  mellan  patienten  och  sjuksköterskan  förändrats.
Tidigare hade sjuksköterskan makten och bestämde allt vad patienten borde göra.
Ett  skifte  i  arbetssättet  har  arbetats  fram  under  åren  där  patienten  och
sjuksköterskan tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål där bådas kunskap och
upplevelse  bejakas  (Walton,  2013).  Arbetssättet  framställs  i  Svensk
författningssamling genom patientlagen där den syftar till att bedriva sjukvården så
att patientens självbestämmande, integritet och delaktighet främjas (SFS 2014:821). 

Enligt Cronenwett et al. (2007) kan personcentrerad vård definieras som respekt för
patientens behov, preferenser och värdegrund. Det handlar om ett partnerskap där
patienten och sjuksköterskan är delaktiga i besluten som ska tas. Patienten ses som
en viktig del i omvårdnaden och sjuksköterskan arbetar för att kunna lösa eventuella
missförstånd som uppkommer kring egenvården (Cronenwett et al., 2007). Genom
att  arbeta personcentrerat har  förbättring  i  egenvård
och långtidsblodsocker synliggjorts (Dao et al., 2019; Ågård et al., 2016).

Personcentrerad vård utgår från patientens självbestämmande gällande när och hur
vården ska utföras och sjuksköterskan för talan för patienten i mötet med vårdteamet
(Durham & Alden, 2013). Eldh (2014) beskriver att sjuksköterskan bör se patienter i
behov  av  vård  som  självständiga  och  respekterade  individen.  Det  är  viktigt  att
sjuksköterskan kan lyssna på patienten och kunna informera kring vården.

Syfte

Syftet var att beskriva hur patienter med DMT2 upplever att det vårdande mötet med
sjuksköterskan påverkar egenvården
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Material och metod

Design
En  kvalitativ  litteraturöversikt har  genomförts där  vetenskapliga  artiklar har
granskats för  att  identifiera  upplevelser av fenomenet som var syftet  att  undersöka
(Backman, 2016). En djupare förståelse för patientens upplevelse, uppfattningar och
erfarenheter har  kunnat identifieras genom kvalitativ design (Henricson & Billhult,
2017). 

En induktiv ansats har använts, vilket innebär att innehållet i texten som utformats
av resultatartiklarna var utgångspunkten för analysen (Henricson & Billhult, 2017).
Induktiv ansats gav möjligheten att utifrån problemet samla ihop upplevelser för att
sedan kunna generera en avslutande reflektion i  resultatdiskussionen (Henricson,
2017). 

Urval och datainsamling 
Vetenskapliga  artiklar  samlades  in  genom  individuella  sökningar  i  databaserna;
CINAHL, PubMed och Medline,  vilka  inkluderar  omvårdnadsforskning
(Willman, Bahtsevani,  Nilsson  &  Sandström,  2016).   En  inledande  sökning
genomfördes för att bekräfta att sökorden var relevanta för syftet, sökningen skapade
även  en  förståelse  för  litteraturen  som  skulle  studeras  (Mårtensson  &  Fridlund,
2017).  Slutligen  genomfördes  den  egentliga  sökningen  där  de  valda  artiklarna
dokumenterades  i  en  sökmatris  (bilaga  I)  och  i  denna  tabell  innefattas
informationskälla, sökord, antal sökträffar samt antal inkluderade artiklar (Östlund,
2017). Utgångspunkten var syftet och de valda sökorden; Diabetes mellitus type 2,
type  2  diabetes,  diabetes  type  2,  diabetes  2 ,  patient  experience,  experience*,
perception*,  information,  qualitative,  self-management,  self-care,  nursing,
education,  adult.   Trunkering  av  aktuella  termer  markerades  *  och  skapade
möjligheten för databasen att böja orden genom att utgå från ordstammen (Östlund,
2017).  Booleska termer användes som en sökteknik,  vilket innebär  att  fler  än ett
sökord kombinerades för att begränsa sökningen (Östlund, 2017). Exempelvis kunde
orden  diabetes  mellitus type II  AND  information  kombineras.  Avgränsningen  i
sökningen var vetenskapliga kvalitativa studier som var genomförda och publicerade
de  senaste  tio  åren,  det  vill  säga  2010-2019.  Ytterligare  avgränsningar  var  att
artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt vara peer reviewed vilket innebär att
forskare  granskat  de  vetenskapliga  artiklarna  innan publicering  (Karlsson,  2017).
Exklusionskriterier var review- och mixed method artiklar samt artiklar som utgick
från  sjuksköterskans  perspektiv  då  huvudfokus  låg  på  patienternas  upplevelse.
Inklusionskriterier var  studier  genomförda  på  vuxna  personer  över  arton  år  med
diagnosen DMT2.  Dubbletter som återkom i sökningarna presenteras () i bilaga 1
och spalten ¨antal lästa abstract¨.  

23 artiklar granskades av författarna individuellt och sedan tillsammans med hjälp
av  kvalitetsgranskningsprotkollet  framtaget  vid  avdelningen  för  omvårdnad,
Hälsohögskolan  i  Jönköping (bilaga  2). Denna  mall  innehåller  tolv  kriterier  för
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analys av en kvalitativ studie. I del ett skulle alla fyra punkterna vara uppfyllda. I del
två beslutades att minst sju av åtta punkter skulle vara uppfyllt för att säkerställa en
hög vetenskaplig kvalité (Mårtensson & Fridlund, 2017). Efter kvalitetsgranskning
kunde 12 artiklar godkännas för analys och inkluderas i resultatsammanställningen.
Författarna beslutade att punkten om etiskt ställningstagande skulle framkomma i
artikeln eller tidskriften för att värna om de människor som deltagit i studierna samt
öka kvalitén i arbetet. En studie exkluderades sent i arbetets gång efter samtal förts
kring studiens trovärdighet och relevans för valt syfte. En ytterligare sökning med
mer specifika sökord genomfördes vilket möjliggjorde att finna en mer lämplig studie
för arbetets syfte.

Dataanalys
Utifrån  syftet  valdes  en  passande  analysmetod  för  litteraturöversikten, vilket
beslutades  vara  Fribergs  fem steg  för  analys  (Friberg,  2017).  Inledningsvis  lästes
artiklarna  igenom flertalet  gånger  för  att  öka  förståelsen för  innehållet.  Samtliga
artiklarna lästes igenom enskilt och diskuterades sedan gemensamt för att underlätta
tolkningsarbetet av artiklarnas resultat (Henricsson, 2017). Därefter kom resultatens
fynd  utifrån  syftet  att  understrykas  med  färgpennor. Fokus  låg  på  att  identifiera
upplevelser i resultatartiklarna som svarade på arbetets syfte (Friberg, 2017).  
I  nästa  steg  strukturerades  fynd  från  resultaten  upp  och  infogades  i  ett  Word
dokument  för  att  få  en  översikt  över  materialet.  Huvudfynd  från  varje  artikel
infogades i  artikelmatrisen  (bilaga  3).  I  det  näst  sista  steget  jämfördes  och
analyserades  skillnader  och  likheter  mellan  studierna.  Här  skapades  teman  och
 subteman utifrån  patienternas  upplevelser.  I  det  sista  steget  utformades  en  text
baserat på de upplevelser som identifierats i artiklarna (Friberg, 2017). Resultatet
kom att  ändras under arbetets  gång för  att  på bästa  sätt  svara på arbetets  syfte.
Författarna,  handledare  och  flera  handledningsgrupper  granskade  texten  för  att
säkerställa att resultatet framkom tydligt och svarade på arbetets syfte. 

Etiska överväganden 
Litteraturöversikter  inom  ramen  för  högskolestudier  kräver  ingen  etisk  prövning
däremot ska forskningsetiska riktlinjer följas (Kjellström, 2017). Med utgångspunkt i
forskningsetiska  överväganden  granskades  valda  studier  för  att  se  till  att  ingen
människa utnyttjats, skadats eller på något sätt sårats (Kjellström, 2017). Deltagarna
i studierna skulle ha erhållit och godkänt informationen,  konfidentialitet, nyttjande
samt samtycke. Vid arbete med människor är det av ytterst vikt att se till att ingen
kommer  till  skada  eller  känner  sig  kränkt  (Kjellström, 2017).  Genom  att  vara
medveten kring normer, värderingar, riktlinjer och etiska principer genom arbetet
inkluderas etiska överväganden (Kjellström, 2017). 

Resultatartiklar  ska  ha  erhållit  tillstånd  från  etisk  kommitté  och/eller  etiska
överväganden för att publiceras i tidskriften de hämtats från (Mårtensson & Fridlund
2017).  Författarna  diskuterade  uppkomna  frågor  kring  etiska  överväganden  när
artiklarna granskades för att besluta om de hade ett etiskt förhållningssätt. Kunde
dessa  frågor  besvaras  och  etiskt  förhållningsätt  kunde  motiveras  inkluderades
artiklarna. 
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Författarna gick in i arbetet med olika kunskap kring ämnet, intresse kring kost och
motion kopplat till diabetes låg som en grund för ämnesvalet. Genom detta intresse
fanns därför en förkunskap kring fysiska aspekter vid DMT2. Förkunskapen kring
patienters upplevelser var inte lika utvecklad. Författarna diskuterades fortlöpande
sin förkunskap genom arbetets gång för att identifiera om förutbestämda åsikter och
erfarenheter påverkade arbetet. 
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Resultat

Utifrån  resultatartiklarna  identifierades  två  teman.  Det  första  temat  var  Ett
personcentrerat möte. Till detta tema utformades tre subteman som var Att bli mött
där  jag  är,  Att  vara  delaktig  i  vården  och Att  bli  mött  utifrån  kulturella
värderingar.  Det  andra  temat  som  identifierades  var Ett  behov  av  stöd  och
subteman var  Att bli väl bemött, Att få tillräckligt med stöd  och Att bemötas med
kunskap.

Figur 1. Indelning av kategorier 

Ett personcentrerat möte  

Patienterna beskrev en önskan om att erhålla information och utbildning när de var
öppna för det. De ville bli respekterade utifrån kulturella värderingar och ville känna
sig delaktiga i vården. De önskade ett individanpassat möte där alla dessa delar togs
hänsyn till.

Att bli mött där jag är 
När patienter fick beskedet om att de hade drabbats av DMT2 hamnade de i chock.
Chocken gjorde att  patienterna inte var mottagliga för den information som gavs
(Crowe et al., 2016; Gardsten et al., 2018). Patienterna upplevde att det kunde vara
skrämmande att erhålla information kring komplikationer tidigt i sjukdomsförloppet
eftersom de var stressade och i förnekelse.  När för mycket information kring DMT2
gavs  vid  samma  tillfälle  kunde  missuppfattningar  kring  sjukdomen  uppkomma.
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Missuppfattningar  kunde  leda  till  en  rädsla  kring  förvärring  av  symtom,  rädslan
kunde  bidra  till  upplevelsen  av  att  symptomen  inte  var  hanterbara  (Henderson,
Wilson,  Roberts,  Munt  &  Crotty,  2014).  Patienter  beskrev  vikten  av  att  erhålla
kunskap kring sin sjukdom och egenvård när de kunnat acceptera sin diagnos för att
kunna  arbeta  bort  rädslor  kring  hälsan  (Mathew,  Gucciardi,  De  Melo  &  Barata,
2012). 

Patienter ansåg att de erhållit mycket information kring DMT2 och egenvård, men
upplevde att det som saknades var individanpassad information som passade deras
livssituation (Crowe et al., 2016: Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Patienterna uttryckte
vikten  av  att  förstå  hur  deras  livsstil  och  blodsockernivå  hänger  ihop  (Boyle,
Saunders & Drury, 2016; Gardsten et al., 2018). Studier beskrev hur patienter oftast
hade en god upplevelse av att följa sin blodsockerkurva. De kunde, genom att följa
sitt blodsocker, förstå hur kroppen reagerade på egenvårdsåtgärderna (Aweko et al.,
2018;  Brackney,  2018:  ;  Mathew  et  al.,  2012).  Genom  utbildning  kring
blodsockermätning  som  egenvårdsåtgärd  förbättrades  förståelsen  kring  vilka
faktorer  som  påverkade  blodsockret.  Patienterna  beskrev  ökad  motivation  för
egenvård när de förstod siffrorna på blodsockermätaren (Brackney, 2018; Halkoaho,
Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). 

Att vara delaktig i vården 
När  sjukvårdspersonalen inte  inkluderade  patienterna  i  beslutsfattande  minskade
deras  deltagande  och  ansträngning  i  vården.  Patienterna  belyste  hur
sjukvårdspersonalens kunskap och patientens kunskap kompletterade varandra, att
får vara delaktig i sin vård och känna sig lyssnad på motiverade patienterna till god
egenvård  (Oftedal  et  al.,  2010).  Dålig  kommunikation  mellan  patienten  och
sjukvårdspersonalen sågs som ett hinder för att skapa en god relation och främja
delaktighet i vården. Patienterna upplevde det frustrerande att exkluderas från att
kunna  påverka  vården  (Zhang,  Monro  &  Venn,  2018).  Studier  beskrev  hur
patienterna ignorerade vårdgivaren när de inte blev tillfrågade om deras åsikt kring
vården (Oftedal et al., 2010; Zhang et al., 2018).

En studie av Halkoaho et al. (2014) skiljde sig åt då resultatet visade att patienterna
upplevde  att  sjuksköterskan  bjöd  in  för  deltagande  och  att  samtalet  var
individanpassat. När patienterna kände sig delaktiga i sin vårdplan ökade förståelsen
kring deras ansvar att utföra god egenvård.

Att bli mött utifrån kulturella värderingar 
Patienter upplevde att enkla och praktiska råd gjorde att de fick mer självförtroende
kring matlagning och att detta ökade möjligheten för dem att upprätthålla en god
livsstil (Zhang et al., 2018). I mötet med sjukvårdspersonalen beskrev patienter att
det saknades utbildning som var anpassad efter deras kultur och livsstil. Patienterna
önskade  mer  anpassade  råd  kring  kost,  matlagning  och  träning  för  att  kunna
genomföra åtgärder och motiveras till god egenvård (Crowe et al., 2016; Oftedal et
al.,  2010;  Zhang  et  al.,  2018).  I  en  studie  beskrev  patienterna  hur  de  upplevde
medicin  utifrån  kulturella  uppfattningar  och  värderingar.  De  slutade  ta  sina
läkemedel på grund av att den upplevdes giftig vilket i sin tur ledde till hyperglykemi.
I  studien  framkom  att  kultur  och  miljö  påverkade  hur  patienterna  uppfattade
behandlingen  av  diabetes.  Vikten  av  att  sjukvårdspersonalen  gav  en  djupare
förklaring  kring  behandlingen  framkom  som  en  förutsättning  för  att  patienterna
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skulle förstå sin sjukdom och den behandling som krävs för att hantera sjukdomen
(Wu, Thai & Sun, 2019). 

Zhang et  al.  (2018) beskrev hur information kring egenvård skulle  ges på ett  lätt
språk och vara individ- och kulturanpassad. Patienterna i studien upplevde att de
lättare kunde ta till sig sjukvårdens råd om den gavs på ett enkelt sätt. 

Ett behov av stöd

Patienternas upplevde att stöd från sjukvårdspersonalen påverkade egenvården. De
beskrev ett behov av att bli väl bemötta, att få tillräckligt med stöd och att bemötas
med kunskap. 

Att bli väl bemött 
Patienter  beskrev  att  bristande  stöd  från  sjukvårdspersonalen  framkom  som  ett
hinder för att skapa hälsa. De kände att de var i behov av motivation och stöd för att
skapa god egenvård (Gardsten et al., 2018). När sjukvårdspersonal var dömande och
ifrågasatte  patienternas  livsstil  påverkades  självförtroendet  negativt  och
motivationen till egenvård blev lidande (Gardsten et al., 2018; Zhang et al., 2018).
Dåliga  attityder  från  sjukvårdspersonalen  skapade  en  ovilja  att  genomföra
förändringar (Henderson et al., 2014).  Vissa etniska grupper kände sig beroende av
stödet från sjukvården för att  genomföra och upprätthålla goda livsstilsvanor.  De
upplevde  att  dålig  kommunikation  och  dåligt  bemötande  var  ett  hinder  för
egenvården (Zhang et al.,2018). 

Sättet  som  sjukvårdspersonalen  framställde  DMT2  för  patienterna  påverkade
patienternas  känsla  för  sjukdomen  och  hur  de  hanterade  den.  Om
sjukvårdspersonalen framställde sjukdomen som mild upplevde patienterna att det
var  lättare  att  hantera  DMT2.  Däremot  påverkades  egenvården  negativt  då
patienterna kände att de inte behövde ta sjukdomen på så stort allvar. Patienterna
önskade  en  mer  öppen  och  tydlig  kommunikation  kring  DMT2  för  att  kunna
förbättra  egenvården  (Crowe  et  al.,  2016).  Vidare  önskade  patienterna  att
sjuksköterskan skulle uppmärksamma och fråga mer om patientens resurser för att
kunna diskutera bemästringsstrategier i samtalen och kunna förbättra egenvården
(Halkoaho et al., 2014). Det framkom att utbildning och motiverande samtal stärkte
patienternas motivation till god egenvård (Brackney, 2018).

Empati  sågs  som  en  viktig  egenskap  hos  sjukvårdspersonalen  för  att  stödja
patienterna  och  motivera  dem  att  utföra  egenvård.  De  önskade  att
sjukvårdspersonalen kunde se helheten i deras livssituation för att känna att de fick
tillräckligt med stöd för att kunna leva med och hantera sin sjukdom (Oftedal et al.,
2010). Förutsättningar för en god relation som främjande bemästringsstrategier var
tillit och humor mellan patienten och sjuksköterskan (Halkoaho et al., 2014). 

Att få tillräckligt med stöd
Ett  hinder  för  att  kunna  skapa  god  egenvård  i  mötet  med  sjukvården  var  den
begränsade tid patienterna hade för att samtala om sin sjukdom (Boyle et al., 2016;
Zhang et al., 2018). Patienter upplevde otillräcklig kontinuitet med sin vårdkontakt
vilket  ledde  till  att  de  kände  sig  ensamma  i  sin  sjukdom  och  detta  påverkade
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egenvården negativt  (Zhang et  al.,  2018).  Patienterna efterfrågade någon form av
stödgrupp  som  komplement  till  det  upplevda  bristande  stödet  från
sjukvårdskontakten. I  sjuksköterskeledda stödgrupperna kunde patienterna träffas
mer regelbundet och dela med sig av sina erfarenheter vilket kunde bidra till en ökad
motivation att utföra egenvård (Oftedal et al., 2010; Zhang et al., 2018). 
Patienterna beskrev en önskan om att få mer tid för att kunna diskutera uppkomna
frågor  kring  kost  och  diabetesbehandling  (Zhang  et  al.,  2018).  I  en  studie  där
patienten fick  extra tid  och stöd av en allmänsjuksköterska upplevde patienterna
detta  som  värdefullt.  De  kände  sig  lyssnade  på  och  upplevde  att  de  i  större
utsträckning kunde diskutera och få råd av sjukvården för att  främja egenvården
(Boyle et al., 2016).  

Patienterna  uttryckte  problem  med  tillgängligheten  till  vården.  Relationen  till
sjukvården påverkades av hur ofta patienten besökte sjukvården och hur lång tid
som spenderades med sjukvårdspersonalen. Dålig kontinuitet av sjukvårdsbesök vid
DMT2 påverkade hälsan negativt (Henderson et al., 2014). För att kunna fokusera på
individuella behov upplevde patienterna att det behövdes det mer tid (Boyle et al.,
2016).

Att bemötas med kunskap 
Dålig  kunskap  kring  livsstilsvanor  framkom  som  en  barriär  för  att  genomföra
förändringar.  Patienterna  upplevde  att  råden  och  informationen  från  sjukvården
skiljde sig åt vilket gjorde dem frustrerade. Patienterna beskrev att de ville erhålla
evidensbaserad information och råd från all sjukvårdspersonal (Zhang et al., 2018).
Sjukvårdspersonalens  kunskap  påverkade  patienternas  vilja  att  ta  emot  vård
(Masupe,  Ndayi,  Tsolekile,  Delobele  &  Puoane,  2017).  Studier  beskrev  hur
patienterna önskade att sjukvårdspersonalen var mer uppdaterade kring diabetes. De
upplever att de hade mer kunskap än sjukvårdspersonalen och ansåg inte sjukvården
som en tillförlitlig  källa  (Crowe et  al.,  2016;  Oftedal  et  al.,  2010).  I  en studie  av
Henderson et al. (2014) framkom att patienterna hade mest förtroende för läkarens
och diabetessjuksköterskans kunskap eftersom de ansågs vara mer kunniga på grund
av  sin  specialistutbildning.  Patienterna  beskrev  att  de  hellre  vände  sig  till
specialistutbildad vårdpersonal när de hade frågor kring deras sjukdom (Henderson
et al.,2014). 

Boyle  et  al.  (2016)  skiljer  sig  åt  då  studien  beskrev  att  patienterna  upplevde
förtroende för att sjuksköterskan hade tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa
dem. De upplevde inga problem med att träffa olika sjuksköterskor eftersom de var
utbildade  att  genomföra  samma  vård.  Henderson  et  al.  (2014)  beskrev  att
förtroendet för sjukvårdens kunskap förutsatte att den var lättillgänglig, att den var
enkel att förstå samt att informationen gavs i lagom mängd.
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Diskussion

Metoddiskussion 
För  att  besvara  syftet  valdes  en  design  för  kvalitativa  litteraturöversikter  med
induktiv  ansats.  Syftet  kunde  besvaras  utifrån  en  kvalitativ  metod  eftersom
upplevelser skulle identifieras.  Den induktiva ansatsen gjorde det möjligt  att  utgå
från empirin för att identifiera teman och dra slutsatser utifrån levda erfarenheter
(Pribe  &  Landström,  2017).  Risken  med  induktiv  ansats  är  att  slutsatsen  endast
upprepar datainsamlingen och inte ökar förståelsen för fenomenet. Det fanns också
en risk att datainsamlingen besvarade syftet felaktigt om studien inte är tillräckligt
omfattande (Pribe & Landström, 2017). Riskerna med induktiv ansats kan ha sänkt
trovärdigheten och överförbarheten i arbetet.  

Sökning i flera databaser med omvårdnadsfokus ökade trovärdigheten då det gjorde
det  möjligt  att  hitta  relevanta  artiklar  för  litteraturöversikten  (Henricson,  2017).
Sensitiviteten  i  sökningen stärktes  då  artiklarna  återkom i  olika  databaser,  detta
ökade trovärdigheten för att sökningen varit relevant till syftet (Rosén, 2017). 
Användning av avgränsningar samt exklusions- och inklusionskriterier underlättade
sökningen för att passa syftet. Åldersspannet bland deltagarna i studierna var mellan
30  och  81  år  vilket  gav  variation  till  resultatet.  Hur  länge  patienterna  levt  med
diagnosen varierade också vilket påverkade upplevelsen som skulle studeras. För att
stärka  överförbarheten  hade  inklusionkriterierna  för  ålder  och  diagnos  kunnat
specificerats ytterligare. Genom avgränsning i sökningen med artiklar som var peer
reviewed kunde trovärdigheten stärkas (Henricson, 2017). Artiklarna var skrivna på
engelska  vilket  gav  en  större  sökträff  än  om  endast  artiklar  på  svenska  skulle
inkluderats  (Östlundh,  2017).  Aktuell  forskning  ökar  trovärdigheten  och
överförbarheten i arbetet. Avgränsning för hur gamla artiklarna fick vara gjorde att
ny och relevant forskning inkluderades (Östlundh, 2017).  En artikel samlade in data
under  2007  och  sammanställde  forskningen  under  2010.  Trovärdigheten  och
överförbarheten kan påverkas av äldre data men bedömdes ändå relevant då den
besvara examensarbetets syfte och hade liknande resultat som övriga resultatartiklar.

Sökningarna  genererade  totalt  mellan  åtta  och  77  träffar.  Av  de  23  artiklar  som
granskades  ansågs  tolv  relevanta  för  examensarbetet  då  de  uppfyllde  de
förutbestämda  kraven  samt svarade  på  arbetes  syfte.  En  svaghet  i  arbetet  är  att
många sökord inkluderades eftersom sökningen utökades efter att en artikel uteslöts
sent  i  arbetet.  Detta  sänker  pålitligheten  då  sökningen genomfördes  med många
olika  sökordskombinationer.  De  slutliga  sökorden  som  inkluderades  ansågs
relevanta då syftet kunnat besvaras vilket stärker trovärdigheten.

Studierna  hade  olika  design  men  alla  var  kvalitativa  studier  och  de  utgick  från
intervjuer på grupp- eller individnivå. Enligt (Henricson, 2017) ökar trovärdigheten i
examensarbetet  om valda artiklar  använt  samma design.  I  detta  fall  har urval  av
studier begränsats av tid, vilket hade kunnat förbättras om arbetsplanen varit bättre
utformad  (Östlundh,  2017).  Hade  mer  tid  kunnat  avsättas  för  artikelsökning  där
studier  med  liknande  design  inkluderats  hade  trovärdigheten  kunnat  öka
(Henricson, 2017). Styrkan i att inkludera studier av olika design var att de gav olika
beskrivning av patienternas upplevelser. Artiklarnas olika design bedömdes beskriva
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det  valda  fenomenet  väl  vilket  ökar  trovärdigheten  i  examensarbetet  (Henricson,
2017).

Utifrån  kvalitetsgranskningsprotkoll  framtaget  vid  Avdelningen  för  omvårdnad,
Hälsohögskolan  i  Jönköping,  uppfyllde  tre  av  12  resultatartiklarna  11  punkter,
resterande artiklar uppfyllde alla 12 punkter.  Den ena brast i etiskt tillstånd då den
endast hade informerat samtycke. När etiska överväganden brister ska tidskriften för
artikeln undersökas för att identifiera etisk hänsyn (Mårtensson & Fridlund, 2017). I
detta fall beskrev tidskriften att de följde COPD procedur för etiska överväganden
vilket  ökade  den  vetenskapliga  kvaliteten  i  artikeln.  De  två  andra  artiklarna
diskuterade inte trovärdighet eller tillförlitlighet i studiens diskussion vilket ses som
en  svaghet.  Samtliga  artiklar  uppfyllde  de  förutbestämda  kraven  utifrån
kvalitetsgranskningsprotokollet  och  ansågs  som tillräckligt  många  för  att  besvara
syftet med examensarbetet. En svaghet i examensarbetet var att många av artiklarna
som valdes ut beskrev hur mötet med sjukvårdspersonalen upplevdes av patienterna
kopplat till egenvården. Det framkom endast i ett fåtal av artiklarna att det specifikt
var  sjuksköterskan som mötte  patienterna.  Detta  ses  som en  svaghet  och  sänker
trovärdigheten och överförbarheten i arbetet.  

När det finns en variation i hur data samlas in för att kunna undersöka problemet
kan  pålitligheten  i  examensarbetets  resultat  påverkas  (Henricson,  2017).  Att
intervjuerna  utfördes  i  grupp  respektive  individuellt  kan  ha  påverkat  resultatet.
Variationer i resultatet kan bero på att deltagarna är mer eller mindre öppna att dela
med sig av sina upplevelser beroende på om det diskuteras i grupp eller individuellt.
Genom  att  inkludera  studier  som  genomfört  intervjuer  på  samma  sätt  hade
pålitligheten i arbetet kunnat öka. 

Det fanns en risk för feltolkning av författarna vid användning av artiklar som var
skrivna  på  engelska  då  språket  inte  är  modersmål.  För  att  stärka  pålitligheten  i
tolkningen av artiklarna granskades och analyserades artiklarna av bägge författarna
för att sedan föra en diskussion kring huvudfynden (Henricson, 2017).  Teman och
subteman ändrades  under  resultatskrivandets  gång,  för  att  på bästa  sätt  utforma
passande  titlar  för  att  stärka  trovärdigheten  i  arbetet.  Under  arbetets  gång  har
handledning i grupp granskat och gett återkoppling för att stärka examensarbetet.
Detta ökar trovärdigheten för examensarbetet (Henricson, 2017).

Förförståelse kring valt syfte diskuterades under tiden artiklarna granskades. Det var
viktigt  att  samma  uppfattning  om  budskapet  i  texten  erhölls  och  inkluderades  i
resultatet.  Det går inte att utesluta att förförståelsen påverkade analysen men det
gick  att  begränsa  dess  påverkan  genom  att  vara  medveten  kring  kunskapen  och
förutfattade  meningar  genom  kontinuerlig  diskussion.  Genom  att  ta  hjälp  av
handledningsgruppen  kunde  arbetet  stärkas  då  gruppen  kunde  kontrollera  att
analysen var grundad i data (Henricson, 2017).

I arbetet inkluderades resultatartiklar från olika länder. Studier som genomförts i
Australien,  Finland,  Kanada,  Norge,  Nya Zeeland,  Sydafrika,  Sverige,  Taiwan och
USA  inkluderades.  Risken  med  att  inkludera  studier  från  andra  länder  är  att
överförbarheten kan ha påverkats negativt (Henricson, 2017). Sjukvården såg inte
exakt likadan ut i dessa länder och kultur var en faktor som påverkade resultaten till
viss  del.  Studier  som  belyste  olika  etniska  minoritetsgruppers  upplevelse
inkluderades  eftersom  DMT2  är  överrepresenterat  i  denna  grupp.  Etniska
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minoritetsgrupper  förekommer  i  alla  länder  världen  över  vilket  gjorde  deras
upplevelser  överförbara  på  dessa  grupper  men  inte  över  en  större  befolkning.
Deltagarna  i  samtliga  resultatartiklar  uppvisade  många liknade  upplevelser  vilket
stärker överförbarheten.  

Vid  urval  och  analysarbete  har  författarna  varit  medvetna  om  det  etiska
förhållningssättet. Genom att endast välja ut artiklar med etiskt övervägande samt
kritiskt granskat artiklar med bristande beskrivning kring etiska överväganden har
kvalitén i resultatet ökat. 

Resultatdiskussion 
Syftet  med  litteraturöversikten  var  att  beskriva  patienternas  upplevelse  av  det
vårdande mötet med sjuksköterskan och hur det påverkar egenvården.
Utifrån resultatet kommer följande huvudfynd tas upp i resultatdiskussionen: Att bli
mött där jag är, Att bli mött utifrån kulturella värderingar, Att bli väl bemött, Att
få tillräckligt med stöd och Att bemötas med kunskap. 

Resultatet visade att patienterna önskade mer individanpassad information som de
kunde applicera på sin livssituation. Resultatet stärks av flera studier som beskrev
hur patienterna saknade individanpassade råd från sjukvården (Gorina et al. 2019;
Schäfer et al. 2014; Schwennesen et al. 2016; Shen, Edwards, Courtney, Mc Dowell &
Weii,  2013). Informationen från vården kunde ibland vara överväldigande och svår
att ta in beroende på var de befann sig i sin sjukdom. Carolan, Holman och Ferrari
(2014) styrker resultatet och beskrev att patienterna i början av sjukdomsförloppet
erhöll för mycket information för att kunna ta till sig detta och applicera i sina liv.
Detta framkom även i  en tidigare studie där Ahola och Groop (2013) beskrev att
information i lagom mängd åt gången ökade förståelsen. Att informationen inte var
tillräckligt individanpassad och applicerbar på patienternas livssituation kan bero på
den utbildning sjukvårdspersonal erhållit kring DMT2. Kunskapsbrist kan vara en
barriär för att kunna ge adekvata råd och stöd, vilket påverkar patientens egenvård
negativt  samt  ökar  lidande.  Det  kan  också  bero  på  brister  i  bemötande  från
sjukvårdspersonalen,  svårigheter  att  lyssna  in  vad  patienten  säger  för  att  sedan
kunna  besvara  frågor  och  funderingar  på  ett  kompetent  sätt.   För  att  skapa
personcentrerad vård och främja hälsa bör sjuksköterskan lyssna in vad patienten
säger för att förstå hur den uppfattar hälsa (Swenurse, 2017). 

Patienterna upplevde det som positivt att följa sin blodsockernivå, på så vis förstod
patienten vikten av en god egenvård. Motivationen till att utföra god egenvård ökade
när  patienterna  förstod  faktorer  som  påverkar  blodsockret.  Resultatet  stämmer
överens med två andra studier som beskrev att patienter som testade sitt blodsocker
regelbundet tenderade att ha ett mer stabilt blodsocker (Weller, Baer, Nash & Perez,
2017;  Nugent,  Carson,  Zammitt,  Smith  &  Wallston,  2015).  Vikten  av  att  förstå
faktorer som påverkar blodsockret framkom även i andra studier som beskrev att
blodsockermätning  möjliggjorde  för  förståelse  och  motivation  till  att  genomföra
livsstilsförändringar  (Bartol,  2012;  Brunk,  Taylor,  Clark,  Williams  &  Cox,  2017).
Genom att motivera fler till att lära sig hur man läser av sin blodsockerkurva kan fler
börja  ändra  och  reflektera  över  sina  beteenden  för  att  förbättra  egenvården.
Sjukvården behöver fokusera på att motivera patienterna att mäta blodsockret för
öka  kostnadseffektiviteten  i  vården  samt  bidra  till  ökad  hälsa  bland  DMT2
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patienterna. Enligt Cronenwett et al. (2007) bör sjuksköterskan alltid sträva efter att
utveckla vården genom förbättringsarbete. Detta ökar kvalité och säkerhet i vården. 

Resultatet  belyste  att  det  fanns  en  brist  i  att  förmedla  information  och  stödja
patienter med olika kulturella bakgrunder. Jones och Crowe (2017) stödjer resultatet
och redogör i en sammanställning av flera artiklar hur minoritetsgrupper upplevde
att  informationen  från  vården  inte  var  kulturellt  anpassad.  I  tidigare  studier
framkom det att faktorer såsom motivation och kultur påverkade egenvården. Därför
var det av stor vikt att sjukvården kunde möta patienterna där just de befinner sig
(Dao  et  al.  2019;  Ågård  et  al.  2016).  I  nationella  riktlinjer  för  diabetesvård
(Socialstyrelsen, 2018) står det att sjukvården bör ha kulturellt anpassad utbildning i
grupp för att möta behovet och synen på hälsa för att främja egenvården. Genom att
sjuksköterskan är  påläst  kring  kulturella  skillnader  skapas  förutsättningar  för  att
kunna möta denna patientgrupp. Det är viktigt att sjuksköterskan ställer frågor till
patienten vid osäkerhet om kulturella skillnader samt bekräftar att patienten förstått
informationen. En tidigare studie har visat hur patientens behov, preferenser och
värdegrund  ska  tas  hänsyn  till.  Sjuksköterskan  bör  vara  medveten  om  egna
värderingar och att personcentrerad vård ska erhållas alla individer oavsett etnicitet,
kultur och social bakgrund (Cronenwett et al., 2007). Kulturskillnader ska inte vara
ett hinder för att erhålla god vård vilket även redogörs i patientlagen där vård på lika
villkor beskrivs (SFS 2014:821).  

Attityder  från  sjukvårdspersonalen  visade  sig  vara  avgörande  för  hur  angelägen
patienten  var  att  genomföra  en  livsstilsförändring.  När  sjukvårdspersonalen
ifrågasatte  patienternas livsstil  påverkades motivationen och egenvården negativt.
Detta stämmer överens med en studie av Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki (2018)
som  visade  att  patienterna  upplevde  negativa  effekter  på  egenvården  när
sjukvårdspersonalen  dömde  och  ifrågasatte  deras  egenvårdsmotivation.  Var
sjuksköterskan  dömande  och  ifrågasättande  riskerades  patientens  hälsa  då
självförtroendet sänktes. Attityder från sjukvården måste belysas för att skapa en god
miljö där egenvård främjas. Patienter som möts av en dålig attityd tenderar att ha
dåliga bemästringsstrategier vilket begränsar egenvårdsförmågan (Kato et al., 2016).
Utifrån  personcentrerad  omvårdnad  bör  sjuksköterskan  behandla  patienten  med
respekt och värdera patientens expertkunskap kring hälsa och symtom för att skapa
god omvårdnad (Cronenwett et al., 2007).

I  resultatet  framkom  att  kontinuerligt  stöd  från  sjukvården  upplevdes  vara  en
förutsättning för att upprätthålla en god livsstil.  Detta stödjs även av Durrani och
Habib (2015) som beskrev att patientens egenvård bör stödjas av sjukvårdspersonal
för  att  främja  livsstilsförändringar.  I  en  tidigare  studie  av  Grund  och  Stomber-
Warrén  (2012)  beskrev  deltagarna  att  kontinuiteten  och  tillgängligheten  i  stor
utsträckning påverkade upplevelsen av stöd. För att främja hälsa bör sjuksköterskan
ge möjlighet för patienten att erhålla det stöd som behövs. På en organisatorisk nivå
skulle  detta  kunna  handla  om  att  möjliggöra  för  patienten  att  erhålla
telefonrådgivning  från  sin  sjuksköterska  när  frågor  uppkommer.  Detta  kräver
avsättande av tid och tillgänglighet till vården. Om inte patienten kan erhålla stöd är
risken  stor  för  att  egenvården  försämras  vilket  kan  leda  till  komplikationer  och
onödigt lidande för patienten. Sjuksköterskan ska främja kontinuitet i vården genom
att värna om patientens rättigheter och behov (Swenurse, 2017).   
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I resultatet framkom det att patienterna upplevde tidsbrist och dålig tillgänglighet till
vården  som  barriär  att  utföra  god  egenvård.  Sedan  tidigare  finns  forskning  där
patienterna belyser tidsbristen som ett hinder för egenvården (Franklin et al. 2018).
Personer som jobbade kontorstider ansåg de svårt att få till ett besök angående sin
DMT2 på grund av arbetstiderna (Crowe et al., 2016). I en studie av Schwennesen,
Henriksen och Willaing (2016) upplevde patienterna att tiden som krävdes för att
besöka vården gjorde att de var tvungna att välja bort andra aktiviteter. Winkley et
al. (2016) beskrev också hur patienterna inte ville avsätta tid från arbetet i förmån för
att  besöka  vården.  I  hälso-  och  sjukvårdslagen  (SFS  2017:30)  beskrivs  hur
sjukvårdsverksamheten  ska  vara  lättillgänglig  vilket  i  resultatet  framkom som ett
hinder för att uppsöka vården. Dålig tillgänglighet kan leda till att patienterna inte
erhåller den vård som krävs för att upprätthålla god egenvård. Enligt Cronenwett et
al.  (2007),  bör  sjuksköterskan identifiera  barriärer  för  att  skapa personcentrerad
omvårdnad, detta för att engagera patienten i sin vård samt skapa förutsättningar för
deltagande. 

I  resultatet  framkom  att  patienterna  önskade  mer  tid  för  att  diskutera  kost  och
diabetesbehandling för att främja god egenvård. Problemet med tid har synliggjorts i
en studie av  Gorina ,Limonero och Álvarez  (2019).  Studien belyste  hur  patienter
upplevde tidsbrist under sjukvårdsbesöken och att det inte fanns utrymme för att
kunna ställa frågor. Tidsbristen kunde i sin tur leda till onödigt lidande då patienten
inte  fick  uttrycka  sina  problem  och  behov. I  kompetensbeskrivningen  för
legitimerade  sjuksköterskor  står  det  att  personcentrarad  vård  bör  leva  upp  till
patientens  förväntningar  och  möta  individens  behov,  värderingar  och  resurser
(Swenurse,  2017).  Här  har  sjukvårdpersonalen  och  organisationen  ett
förbättringsområde genom att arbeta för att få mer tid vid besöken samt fånga upp
de patienter som inte har tid att besöka vården. 

Personer  med  DMT2  stöter  dagligen  på  utmaningar  när  det  kommer  till  sin
egenvård. Patienterna beskrev att de hade svårt att lita på sjuksköterskans kunskap.
Vissa ansåg att de hade en större kunskap och var mer uppdaterade angående DMT2
än sjukvårdspersonalen. Ett liknande resultat har även visats av Gorina et al. (2019)
som också lyfter att patienter ansåg sig ha mer kunskap än sin sjukvårdskontakt.
Gien, Porr, Parsson, Allison och Donovan (2017) beskrev att patienter tog hjälp av
andra i samhället för att inhämta information eftersom sjukvårdens information var
otillräcklig.  Resultatet  visade  att  patienterna  hade  olika  upplevelser  angående
sjukvårdens  kunskap  vilket  påverkade  förtroendet  till  sjukvårdspersonalen.  I  en
studie  av  Kneck,  Klang  och  Fagerberg  (2011)  beskrev  patienterna  att  de  hade
förtroende för sjukvårdspersonalens kunskap och vände sig till  dem när det hade
frågor kring sin DMT2. Skillnader i förtroende kring sjukvårdens kunskap kan bero
på  hur  uppdaterad  sjukvårdspersonalen  är  kring  vetenskapen.  Patientlagen  (SFS
2014:821) redogör att patienten ska erhålla god vård som grundar sig i vetenskap och
beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan bör kontinuerligt söka kunskap för att kunna ge
omvårdnad på en vetenskaplig grund (Cronenwett et al., 2007). Genom att erhålla ny
kunskap och värdera den skapas förutsättning för att kunna utföra god vård. Kravet
på  god  vård  står  skrivet  i  hälso-  och  sjukvårdslagen  och  ska  uppfyllas  (SFS
2010:659).  
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Slutsatser

Resultatet har visat på hur sjuksköterskans bemötande har en stor betydelse för hur
motiverad  patienten  är  att  utföra  en  god  egenvård.  Följsamhet  av  egenvård
påverkades av sjuksköterskan förmåga att stödja patienten och kunna visa empati.
Sjuksköterskans kunskapsnivå var avgörande för om patienten kände förtroende för
dem. Att möta patienten där den är och anpassa informationen efter kunskapsnivå,
kultur  och  värderingar  framkom  som  förutsättningar  för  att  kunna  utföra  god
egenvård.  Det  var  av  stor  vikt  att  patienten  fick  vara  delaktig  i  sin  vård  för  att
motiveras att utföra egenvården. Med tanke på att DMT2 ökar globalt är det av stor
vikt att främja god vård i denna patientgrupp. Framöver bör sjukvården fokusera
mer på att anpassa vården efter den unika individen. Litteraturöversiktens resultat
redogör  förutsättningar  för  god  egenvård  och  beskriver  hur  sjuksköterskan  bör
arbeta för att främja den.

Kliniska implikationer  
Litteraturöversikten bidrar med kunskap till hur egenvården påverkas av mötet med
sjuksköterskan.  Genom  att  ha  ett  personcentrerat  arbetssätt  och  bidra  till  ökad
delaktighet kan sjuksköterskan främja god vård. En medvetenhet kring värderingar
och kulturella skillnader kan bidra till förståelse vilket ger förutsättningar för god
omvårdnad.  Det  är  viktigt  att  sjuksköterskan  hela  tiden  håller  sig  à  jour  med
vetenskapen  så  att  patienterna  upplever  gott  förtroende  för  sjukvården.
Sjuksköterskor bör ha kontinuerlig utbildning kring stöd till egenvård vid DMT2 för
att främja folkhälsan och samhällsekonomin. 
Att genomföra studier där man belyser effekten av sjuksköterskans bemötande för att
främja egenvården vid DMT2 kan bidra till kunskap för att kunna möta den växande
patientgruppen.  Vi lever i ett informativt samhälle där patienterna ofta är väl pålästa
när de besöker sjukvården. Patienterna är inte alltid källkritiska vilket kan göra att
de  tar  till  metoder  som  inte  är  vetenskapligt  beprövade  och  detta  kan  bidra  till
negativa  konsekvenser  för  blodsockret.   På  grund  av  detta  krävs  det  att
sjuksköterskan kan förmedla rätt  kunskap och arbeta utifrån vetenskapen. Under
arbetets  gång väcktes  en nyfikenhet  kring hur  nydiagnostiserade DMT2 patienter
upplevde mötet med sjuksköterskan samt hur detta påverkade egenvården.  Denna
patientgrupp beskrev stora problem kring hur information förmedlades när deras
världsbild  förändrades  efter  erhållande  av  diagnosen.   Vidare  studier  kring
patienternas  övergång  till  att  kunna  acceptera  sin  sjukdom  kopplat  till
sjuksköterskans bemötande och påverkan på egenvården hade varit intressant för att
fylla ytterligare kunskapsglapp i omvårdnaden. 
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at stöd men 
önskade att 
sjuksköterska

Del 1
4/4

Del 2
7/8



. nskulle lyfta 
patientens 
resurser mer. 
Patienterna 
baeskrev 
otillräcklig 
kunskap kring
DMT2 och 
dess 
komplikatione
r.

Henders
on, 
J., Wills
on, C., 
Roberts,
L., Munt
, R., & 
Crotty, 
M 

2014, 
Australien, 
Medline 

Social barriers to Type 2 
diabetes self-
management: 
the role of capital 

Att undersöka 
om 
avsaknaden av 
ekonomiskt, 
socialt, 
kulturellt och 
symboliskt
kapital 
påverkar 
förmågan till 
egenvård 

Kvalitativ 
ansats utifrån 
Bourdieus 
koncept kring 
kapital.
Semistrukturer
ade intervjuer. 
Undersökande 
kvalitativ 
analys.

28
45-75
år 

Det 
identifierades 
skillnader i
 hur 
egenvården 
hanterades 
främst utifrån 
socialt och 
kulturellt 
kapital. 

Del1 
4/4 
 
Del2 
8/8 

Masupe,
T. 
K., Nday
i, 
K., Tsole
kile, 
L., Delo
belle., P 
& Puoan
e, T 
 

2018, 
Sydafrika 
CINAHL 

Redefining diabetes 
and the concept of self-
management from 
a patient’s  
perspective: implications 
for 
disease risk factor manag
ement 

Undersöka  
olika faktorers 
påverkan på 
patienters 
förmåga till 
egenvård. 

Kvalitativ  
metod med 
fenomenologis
k ansats.
Djup-
intervjuer och 
diskussion i 
fokusgrupper. 
Tematisk 
innehållsanalis
.

58 
30-
70år

Deltagarna 
önskade mer 
information 
kring 
egenvård och 
prevention.
Deltagarna 
önskade mer 
stöd av 
sjuksköterska
n och 

Del1 
4/4 
 
Del2 
8/8 



grupputbildni
ngar.

Mathew,
R., 
Gucciar
di, E., 
De 
Melo, 
M., & 
Barata, 
P.

2012, 
Kanada, 
CINAHL

Self-management 
experiences among men 
and women with type 2 
diabetes mellitus:a 
qualitative analysis

Undersöka 
egenvårds-
upplevelser, 
specifika 
behov, 
utmaningar 
och hinder 
som 
identifieras 
bland män och
kvinnor med 
DMT2.

Kvalitativ 
metod utifrån 
Brewer-Lowrys
egenvårds-
ramverk.
Fem 
fokusgrupper 
och nio 
individuella 
intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys
.

35

Medelå
lder  57
år

Det finns 
skillander i 
egenvård 
mellan män 
och kvinnor 
och dessa 
måste belysas 
för att 
sjukvården 
bättre ska 
kunna stödja 
egenvården.

Del 1
4/4

Del 2
8/8

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

2010,
Norge,
Medline

Perceived support from 
healthcare practioners 
among adults with type 2
diabetes

Undersöka hur
olika typer av 
stöd och  
utbildning från
sjukvården 
kan påverka 
patientens 
motivation till 
egenvård.

Beskrivande/ex
plorative 
kvalitativ 
design. 
Semistrukturer
ade intervjuer i
fokusgrupper. 
Kvalitativ 
innehållsanalys
utifrån 
Graneheim & 
Lundman 
(2004).

19
30-65
år

5 teman 
identifierades 
som 
motiverande 
för god 
egenvård.
Empati, 
praktiska råd 
och 
information, 
delaktighet, 
individ-
anpassad och 
korrekt 
informationsa
mt  grupp- 
baserat stöd.

Del1
4/4

Del2
8/8

Wu, 2019, Self Undersöka Kvalitativ 23 Viktigt att lära Del1 



F.L., Tai,
H.C., &  
Sun, J.C 

Taiwan, 
CINAHL 

-management Experienc
e of Middle-aged and Old
er Adults With Type 2 
Diabetes: 
A Qualitative Study 

upplevelsen av 
egenvård 
bland 
medelålders- 
och äldre 
vuxna med 
diabetes. 

metod med 
intervjuer i 
fokusgrupper. 
Tematisk 
innehålls-
analys. 

50-73
år

sig lyssna på 
kroppens 
signaler. Mer 
kunskap kring
LM och 
behandlingsal
ternativ 
behövs. Tidig 
intervention 
och individ-
anpassad vård
krävs för att 
stödja 
egenvården. 

4/4 
 
Del2 
8/8 

Zhang, 
Z., 
Monoro,
J., & 
Venn, 
B.J

2018,  Nya
Zealand,
CINAHL

Carbonhydrate 
Knowledg and 
Expectation of 
Nutritional support 
among Five ethnic 
Groups Living in New 
zeeland with Pre- and 
Type 2 diabetes: A 
Qualitative study

Undersöka 
kunskapen 
kring diet och 
diabetes hos 
olika etniska 
grupper i Nya 
Zealand med 
huvud focus på
livsmedel med 
kollydrater i.

Kvalitativ 
metod med 
diskussions-
grupper. 
Tematisk 
innehållsanalys
med deduktiva 
och induktiva 
tekniker. 

29
45-78
år

Kunskapen 
var begränsad
bland 
minoritetsgru
pperna. 
Barriärer för 
information 
var tid, dåligt 
förtroende för 
sjukvården, 
kritiskt 
tänkande och 
lågt 
deltagande.

Del1 
4/4

Del2
7/8
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