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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt världshälsoorganisationen WHO har 347 miljoner människor diabetes runt om i 

världen. WHO menar att diabetes kommer vara den sjunde ledande orsaken till död år 2030. 

Diabetes typ 2 kan vara genetiskt betingad och den påverkas av livsstilsfaktorer såsom kost, 

motion, ålder och tobaksvanor. Vilket innebär att det är viktigt att diabetiker har kunskap och rätt 

tillvägagångssätt för att kunna hantera och utföra egenvårdsaktiviteter. Sjuksköterskans roll är att 

stödja och främja egenvården. Syfte: Syftet var att belysa vårdsökande personers upplevelser av 

egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturöversikt som sammanställdes av 12 

kvalitativa artiklar. Resultat: Upplevelser av rädsla, kunskapsbrist, och svårigheter med att göra 

val som gynnar egenvård framkom. Sociala relationer visar sig också spela stor roll då utanförskap 

är en upplevelse som hindrade egenvården. Socialt stöd är viktigt för egenvården, brist på stöd 

medförde svårigheter i hanterandet av egenvården Slutsats: Litteraturöversikten tyder på att 

närstående bör involveras och utbildas mer för kunna stödja den diabetesdrabbade i utförandet av 

egenvård. Framtida forskning bör vara inriktad på hur sjukvårdspersonal förmedlar kunskap till 

personer med diabetes mellitus typ 2.  

Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, egenvård, upplevelser. 
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Background: According to the World Health Organization (WHO) has 347 million people diabetes 

around the world. (WHO) says that diabetes will be the seventh leading cause of death by 2030. 

Type 2 diabetes may be genetically determined and influenced by lifestyle factors such as diet, 

exercise, age and smoking habits. Which means that it is important that diabetics have the proper 

approach to manage and perform self-care activities. The nurse's role is to support and promote 

self-care. Purpose: The purpose of this study is to highlight people who seeks healthcare and their 

experiences of self-care in diabetes mellitus type 2.  Method: A literature review based on 12 

qualitative articles where analyzed. Results: Experiences of fear, lack of knowledge, and difficulties 

in making choices that favor self-care emerged. Social relationships also appears to play a major 

role when alienation is an experience that prevented self-care. Social support is important for self-

care, lack of support led to difficulties in managing their self-care. Conclusion: Next of kin should 

be involved and more educated to be able to support the person who sufferers from diabetes to 

promote self-care. Future research should focus on how health care professionals bring knowledge 

to people with diabetes mellitus type 2.  

 

Keywords: diabetes mellitus type 2, experience, self-care, self-management. 

 

 

 

 

 
 

 

 

        



 

 

Innehåll 

Inledning .......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

Definition av upplevelse ................................................................................................................. 1 

Definition av omvårdnad ............................................................................................................... 1 

Diabetes ........................................................................................................................................... 1 

Klassificering av diabetes mellitus ................................................................................................ 1 

Diabetes mellitus typ 2 ................................................................................................................... 2 

Komplikationer till följd av diabetes mellitus typ 2 .................................................................... 2 

Sjuksköterskans roll ....................................................................................................................... 3 

Generell egenvård........................................................................................................................... 3 

Orems egenvårdsteori .................................................................................................................... 3 

Egenvård enligt orem ..................................................................................................................... 4 

Egenvårdsbrist enligt Orem .......................................................................................................... 4 

Omvårdnadssystem enligt Orem .................................................................................................. 4 

Rekommenderade egenvårdsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2 ............................................ 4 

Syfte.................................................................................................................................................... 5 

Metod ................................................................................................................................................. 5 

Datainsamling ................................................................................................................................. 5 

Urval ................................................................................................................................................ 7 

Dataanalys ....................................................................................................................................... 7 

Etiska aspekter ............................................................................................................................... 8 

Resultat ............................................................................................................................................. 8 

Otrygghet i utförandet av egenvård ............................................................................................. 8 

Rädsla till följd av kunskapsbrist .................................................................................................. 9 

Det komplexa mötet med vårdpersonal ........................................................................................ 9 

Svårighet att finna nya vägar ........................................................................................................ 9 

Utmaningar i vardagen………………………………………………………………………....13  

Svårt att bryta vanor .................................................................................................................... 10 

Sociala relationers påverkan ....................................................................................................... 10 

Utanförskap ................................................................................................................................. 11 

Stöd från närstående ................................................................................................................... 11 

Diskussion ...................................................................................................................................... 11 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 13 



 

 

Slutsats ............................................................................................................................................ 15 

Kliniska implikationer .............................................................................................................. 15 

Referenser ...................................................................................................................................... 15 

 

Bilaga 1 - Hälsohögskolans granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar 

Bilaga 2 - Resultatartikelmatris



1 

 

Inledning 
 

Enligt världshälsoorganisationen WHO (2013) har 347 miljoner människor diabetes runt om i 

världen. WHO (2013) menar att diabetes kommer vara den sjunde ledande orsaken till död år 2030. 

År 2013 registrerades ungefär 353 000 individer med diabetes i Sverige. Diabetes mellitus typ 2 är 

en folksjukdom som kan orsaka mycket lidande, följdsjukdomar samt ökar risken för en för tidig 

död (Wilkinson, Whitehead & Ritchie, 2014). För att kunna uppnå livskvalitet och inte drabbas av 

komplikationer trots att individen har drabbats av diabetes mellitus typ 2 är det viktigt att bedriva 

egenvård i samråd med sjukvården (Asante, 2013).  

Bakgrund 

Definition av upplevelse 
 

Enligt Svenska akademiens ordlista (2011) definieras ordet upplevelse som förhållandet att uppleva 

något samt en minnesvärd, spännande eller gripande händelse. En upplevelse är också ett intryck, 

känsla och/eller en erfarenhet.  

Definition av omvårdnad 
 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) är omvårdnad att främja autonomi och bedriva 

samverkande vård för personer i alla åldrar, familjer, grupper och samhällen. Omvårdnad omfattar 

främjande av hälsa, förebyggande av sjukdom och vård av sjuka, funktionshindrade och personer i 

livets slutskede. 

Diabetes 

Lindholm (2010) menar att diabetes beskrevs redan 1550 f. kr och betyder "rinna genom" vilket 

syftar till de främsta symtomen som uppkommer vid diabetes, törst och stora urinmängder. Diabetes 

mellitus är en metabolisk rubbning som uppstår när kroppen inte kan tillgodose cellerna med energi 

på grund av insulinbrist eller insulinresistens (Dunning, 2013). Insulin är ett proteinhormon som 

transporterar in protein, fett och glukos in i cellen. Saknar kroppen av någon anledning insulin så 

kan inte energin ta sig in i cellerna vilket påverkar vår metabolism genom att kroppen bryter ned 

annat som t.ex. ketonkroppar. Symtom och skador uppstår när det är för hög glukoshalt i blodet. 

Vid diagnostisering av diabetes mellitus undersöks förekomsten av symtom samt plasma glukos 

värde. Har den vårdsökande symtom och fastevärde >7,0mmol/l vid två tillfällen fastställs 

diagnosen (Kaul, Tarr, Ahmad, Kohner & Chibber, 2012). 

Klassificering av diabetes mellitus 
 

Redan under 1800 talet upptäcktes två huvudtyper av diabetes och sjukdomen delades då in i en 

tunn och en fet diagnos vilket speglar begreppen som används idag, alltså diabetes mellitus typ 1 

samt diabetes mellitus typ 2. Indelningarna av diabetes mellitus utvecklades under 1940-talet då 

antropologen Dupertuis noterade att det fanns en fysisk skillnad mellan de personer som led av 

diabetes mellitus. Det bidrog till den kommande klassificeringen av de olika typerna diabetes 
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mellitus typ 1 och typ 2 som fastslogs under 1970-talet (Lindholm, 2010). Diabetes mellitus typ 1 är 

en autoimmun sjukdom som innebär att autoantikroppar angriper pankreas betaceller vilket innebär 

att betacellerna så småningom inte kan producera insulin och insulinbrist uppstår då. Därför måste 

insulin tillföras som substitutionsterapi genom injektioner (Adamsson, Lins, & Toft, 2010) 

Diabetes mellitus typ 2 
 

Diabetes mellitus typ 2 är den slags diabetes som är vanligast förekommande både i Sverige och 

internationellt (Lindholm, 2010). Sjukdomen beror till skillnad från typ 1 oftast på flera, eller 

varierande orsaker. Diabetes typ 2 kan vara genetiskt betingad och den påverkas av livsstilsfaktorer 

såsom kost, motion, ålder och tobaksvanor. Fysiologiskt vid diabetes mellitus typ 2 utvecklas en 

insulinresistens i kroppens vävnader, kroppen stöter bort insulin samt glukos som kroppen behöver 

för att kunna försörja vävnaderna med energi. Kroppen har ingen insulinbrist då pankreas i ett 

nydebuterat stadie inte påverkas. Dock har det en sekundär påverkan på pankreas då kroppen 

reagerar med att öka insulinproduktionen eftersom kroppen tolkar det låga intaget av insulin som en 

brist. Det medför på lång sikt att de insulinproducerande betacellerna kan reduceras med tiden, 

vanligtvis efter 10 till 15 år med sjukdomen (Mulder, 2010). Enligt Bauer et al. (2012) finns det ett 

samband mellan individer som är överviktiga och lider av fetma med diabetes typ 2. WHO (2013) 

har skapat riktlinjer: äta en hälsosam diet, träna regelbundet, upprätthålla normal kroppsvikt och att 

undvikna tobaksprodukter. Detta för att förhindra eller fördröja uppkomsten av typ 2 diabetes. 

Komplikationer till följd av diabetes mellitus typ 2 
 

Enligt Kaul et al. (2012) är diabetes mellitus förknippat med både akuta och långsiktiga 

komplikationer. De akuta komplikationer som kan uppstå är hypoglykemi. Det innebär för mycket 

insulin och därför för lite glukos som blir kvar i kroppen och det kan i värsta fall leda till 

insulinkoma. Motsatsen är hyperglykemi och uppstår när det är för mycket glukos och för lite 

insulin i vävnaden vilket kan leda till ketoacidos. Abhilash & Agustine (2014)  fastslår att 

hyperglykemi orsakar ökad diures, törst, torr hud, matleda, huvudvärk, slöhet, synbesvär och i 

värsta fall diabetskoma med ketoacidos. Kaul et al. (2012) menar att dålig följsamhet av egenvård 

samt obehandlad diabetes kan orsaka långsiktiga komplikationer så som angiopati vilket innebär 

försämrad cirkulation. På grund av dålig cirkulation lider många diabetiker av ben och fotsår. 

Rowley & Bezold (2012) beskriver att diabetes mellitus även påverkar på samhällsnivå då det leder 

till stora samhällskostnader. Sjukvården och samhället har kunskaper om att förebygga nya fall av 

diabetes typ 2 samt att på ett effektivt sätt behandla sjukdomen.  För att behandlingen ska ske 

framgångsrikt gäller det att sjukvården kan stödja och uppmuntra de drabbade på rätt sätt.  

Tidig behandling av diabetes har ett starkt samband med att förebygga allvarliga komplikationer så 

som njursvikt och amputation p.g.a. försämrad cirkulation. Därför är det är av stor vikt att upptäcka 

förstadiet till diabetes och att via livsstilsförändringar minska antalet insjuknande individer. Enligt 

Norris, Lau, Smith, Schmid & Engelau (2001) är målen för egenvårdsutbildningen är att optimera 

metabol kontroll, förhindra akuta och kroniska komplikationer, optimera livskvalitet och minska 

kostnader för sjukdomen, individen och samhället. 
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Sjuksköterskans roll 

  

Vårdpersonal har nu och i framtiden stora utmaningar framför sig. Uppgiften är att minska 

förekomst av diabetes mellitus typ 2 samt förhindra diabetesrelaterade komplikationer.  

Socialstyrelsen har därför skapat nationella riktlinjer för diabetesvård i Sverige. Dessa riktlinjer 

riktar in sig på vuxna individer med diabetes och är ett stöd för vårdpersonal i mötet med individer 

som har diabetes. Målet är att individerna ska ha kontroll över sin situation och att individerna tar 

ansvar för sin diabetes typ 2. Det krävs att individerna erbjuds fortsatt utbildning inom egenvård 

och att göra medvetna val som gynnar sjukdomen och dess senare komplikationer. Det är viktigt att 

se till den enskilde individens kulturella bakgrund för att kunna anpassa vården och 

egenvårdsutbildningen (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Carey & Courtenay (2007); Meeto (2004) 

handlar sjuksköterskans roll om att främja den vårdsökandes empowerment, alltså 

självbestämmande över sin situation samt att ge kunskap om vilka åtgärder som minskar 

diabetesrelaterade komplikationer. Terapeutiska interventioner i form av psykologisk hjälp har 

tillsammans med empowerment visat sig ge goda resultat för att minska komplikationer. Meeto 

2004) menar att sjuksköterskan synliggör den vårdsökandes självbestämmande från första mötet 

ligger till grund för fortsatt motivation hos den vårdsökande att undvika komplikationer. Hee-Seung 

& Jeong-Ah, (2003) menar att en kontinuerlig kontakt med sjukvården gynnar personer med 

diabetes mellitus typ 2 då studien visade på ett stabilare blodsocker värde än tidigare.  

Generell egenvård 
 

Egenvård har varit aktuellt för att förbättra sjukdomen sedan tidigt 1930-tal och det finns olika 

tillvägagångssätt för att främja personer med diabetes egenvård (Norris et al. 2001). Wikblad (2012) 

menar att egenvård vid diabetes mellitus typ 2 är något som är centralt. Det handlar om alla 

egenvårdsaktiviteter som individen väljer att göra för att uppnå livskvalité trots sin sjukdom. 

Egenvården delas in i tre delar, primär-, sekundär och tertiärprevention. Primär prevention handlar 

om att individen utför handlingar som hindrar uppkomsten av diabetes typ 2.  Den sekundära 

preventionen handlar om att utföra egenvård och hålla en redan känd diabetes typ 2 under kontroll. 

Den tredje och sista fasen kallas tertiärprevention vilket handlar om att lindra och minska eventuella 

komplikationer. Om individen ändå drabbas av komplikationer trots tidigare preventionen handlar 

det om att undvika att läget förvärras ytterligare. Många individer med diabetes typ 2 har svårt att 

motivera sig själva till egenvård, pga. att många vinster uppnås på lång sikt och färre på kort sikt 

(Wikblad, 2012) 

Orems egenvårdsteori 

 

Orem (2001) beskriver egenvård som de aktiviteter en individ använder sig av för att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande. Detta är något som många individer utför dagligen utan att tänka på 

det. I många fall behövs fullständig vård eller assistans för att kunna upprätthålla 

egenvårdsaktiviteter t.ex. bland sjuka, gamla och spädbarn. Egenvårdsaktiviteter kan vara att aktivt 

söka information om sin aktuella situation samt göra livsstilsförändringar. Många individer känner 

en stor efterfrågan från sin omgivning att utföra egenvård. Dessa aktiviteter är ofta bra för 

individens hälsa och välkänt för individen. Trots detta är det många som ignorerar att utföra 



4 

 

egenvårdsaktiviteter. Det är när individen själv upplever att det handlar om liv och död som de 

känner ett stort ansvar i förhållande till sig själv. Orem delar in egenvårdsteorin in i tre delar, 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Egenvård enligt orem 
 

Orem (2001) menar att begreppet Egenvård handlar om att kunna utföra handlingar som främjar 

god fysisk och psykisk hälsa för sin egen skull men även för personer i individens omgivning. 

Egenvård är något som ska anpassas till individens personliga mognad, hälsostatus, utveckling, 

miljöfaktorer och individens enskilda kapacitet. Egenvårdsbehov utgår från individens hälsotillstånd 

och är individuellt eftersom sjukdomstillståndet styr det aktuella behovet. Begreppet egenvårdskrav 

syftar till alla de egenvårdsåtgärder som individen behöver för att upprätthålla god hälsa. 

Egenvårdsbrist enligt Orem 

  

Egenvårdsbrist är det andra begreppet och innefattar två motsatta begrepp, egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Att dagligen kunna utföra egenvård individuellt men även med hjälp av 

sjukvårdspersonal tillhör det Orem kallar för egenvårdskapacitet. Förmåga till att utföra egenvård 

beror på faktorer som kön, ålder, utvecklingsnivå, tillgång till sjukvård, social och kulturell 

tillhörighet. Egenvårdsbegränsing består av tre begränsningar, kunskap, förmåga att bedöma, att 

fatta självständiga beslut och att utföra handlingskraftiga resultat. Egenvårdsbristen uppstår när 

egenvårdsbegränsningarna är högre än egenvårdskapaciteten. Orem menar då att det uppstår en 

obalans vilket kan leda till att individen behöver ha professionell omvårdnad (Orem, 2001). 

Omvårdnadssystem enligt Orem 
 

Interaktionen mellan sjuksköterska och vårdsökande skapar de omvårdnadssystem som ligger till 

grund för den tredje och sista delteorin. Omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och 

omvårdnadssystem är tre begrepp som ingår i delteorin. Omvårdnadskapacitet handlar om 

sjuksköterskans egenskaper och färdigheter att stödja den vårdsökande individen att utföra 

omvårdnad. Hjälpmetoder är när vårdpersonal undervisar, handleder och hjälper den vårdsökande i 

omvårdnadsprocessen. Omvårdnadssystem syftar till vart den vårdsökande befinner sig i sitt 

hälsotillstånd. De system som nämns är fullständigt kompenserande omvårdnadssystem, där den 

vårdsökande befinner sig om denne inte är kapabel till att utföra egenvård på egen hand på grund av 

fysiska eller psykiska hinder. Delvis kompenserade omvårdnadssystem är när den vårdsökande 

delvis utför egenvård med sjuksköterskan som stöd i de momenten som personen inte klarar av 

själv. Stödjande/undervisande åtgärder vidtas när den vårdsökande ska lära sig eller utföra en ny 

egenvårdsaktivitet och är i behov av vägledning för att utföra egenvårdsaktiviteterna självständigt 

(Orem, 2001). 

Rekommenderade egenvårdsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2 
 

En av de egenvårdsåtgärder socialstyrelsen (2014) rekommenderar är att avbryta användandet av 

tobak, främst rökning. Då rökning är en av de fyra bidragande orsakerna till för tidig död, 

hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke, nedsatt cirkulation i de nedre extremiteterna och njursvikt. Därför är 

det viktigt att erbjuda personer med diabetes stöd till rökstopp. Fysisk aktivitet är ännu en 

egenvårdsaktivitet som har starka samband med minskad risk för insjuknande och försämring av typ 
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2 diabetes, kärlsjukdom och övervikt. Den stora utmaningen här är att anpassa den fysiska 

aktiviteten till individuella förutsättningar. Fysisk aktivitet och koststöd innebär små kostnader för 

samhälle pga. att individen själv utför aktiviteterna på egen hand. Något som kan ställa stora krav 

på personer med diabetes är att ha regelbunden kontroll av blodglukosnivån. Enligt Asante (2013) 

ska individuell hjälp ges men också stöd via grupper där de vårdsökande personerna med diabetes 

träffas för att kunna ta stöd av andra i samma situation samt få råd och utbildning av vårdpersonal. 

Det viktigaste inom egenvård för vårdsökande personer med typ 2 diabetes är kunskap och 

förståelse om sjukdomen och dess eventuella följdsjukdomar, kost och motionsvanor och 

följsamhet gällande blodsockerkontroller. Det förväntas att utbildning och uppföljning av personer 

med diabetes ska skapa följsamhet, alltså en dialog mellan sjukvårdspersonal och den vårdsökande 

som gynnar individens följsamhet. Dock har det visat sig att utbildning inte alltid gynnar egenvård 

då det kan uppkomma barriärer och missförstånd mellan vårdpersonal och den vårdsökande 

personen vilket istället kan orsaka okunskap och osäkerhet, vilket bidrar till sämre följsamhet.  

Syfte 

Syftet är att belysa vårdsökande personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 

Metod 

Design  

Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Metoden baseras på att sammanställa tidigare 

forskning inom området omvårdnad. Syftet med litteraturöversikter är att konkretisera relevant 

forskning i ämnet. Designen för studien är en induktiv ansats. Det innebär att sammanställa tidigare 

kvalitativ forskning objektivt för att sedan knyta samman fenomenet med en teori i diskussionen 

(Forsberg & Wengström, 2008). En förekommande fälla med induktiv ansats är att resultat från 

tidigare studier endast återupprepas vilket innebär att det nya resultatet endast blir en 

återupprepning av tidigare studier. Ytterligare ett problem är att författarna måste kunna avgöra om 

det finns tillräckligt med data för att kunna dra en generell slutsats av resultatet (Priebe & 

Landström, 2012) 

Datainsamling 
 

Databaserna som använts är Cinahl, Medline och Psycinfo (tabell 1). Sökorden som användes i 

samtliga databaser var "Diabetes mellitus type 2", "experience*", "perception*", "self care", "self 

management" och "patient*". Cinahl innehåller forskning med inriktning omvårdnad. Där söktes 

artiklar med följande begränsningar: peer reviewed, research article, english language och mellan 

åren 2004-2014. Medline erbjuder artiklar med en mer biomedicinsk inriktning. Där gjordes 

avgränsningarna, english language och artiklar mellan åren 2004-2014. Det fanns ingen möjlighet 

att i medline använda begränsningarna peer reviewed och research article.  För att utöka djupet på 

sökningarna kompletterades sökningarna med databasen Psycinfo. Det är en databas som erbjuder 

forskning med psykologisk inriktning associerat till medicin och omvårdnad och där användes 

begränsningarna english language, peer reviwed och mellan åren 2004-2014 (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).  

För att få en överblick över valt område söktes till en början på ovanstående sökord var för sig för 

att sedan kombinera dem. Sökningarna gjordes också tillsammans med OR och AND som är 



6 

 

booleska sökoperatorer. Söktermen AND orsakar en händelse mellan söktermerna och avgränsar 

sökningen. OR skapar också en händelse mellan söktermer men istället för att avgränsa så vidgar 

OR sökningen och såväl träffar på sökorden var för sig kan uppstå som på kombinerade sökord. Vid 

kombination av "self care" OR "self management" ökade resultatet markant. Fler träffar gavs också 

när trunkering användes (*) på sökorden experience, perception samt patient. Trunkering innebär att 

ändelserna på de valda orden kapas och sökningen blir då bredare (Willman, et. al. 2011). 

Sökningarna bestod endast av fritextsökning och inga ämnesord har använts. Anledningen till att 

inga ämnesord använts beror på att sökorden som användes gav relevanta träffar och sökningen 

behövde därför inte utökas. Samtliga artiklar söktes under september - oktober 2014. 

 

Tabell 1. Protokoll för databassökning. 

 

Databas 

och tid för 

genomför

d sökning Sökord Begränsningar 

Urval ett- 

Antal 

träffar 

och lästa 

titlar 

Urval 

två- 

Lästa 

abstrakt 

Urval 

tre- 

Kvalitets 

granskni

ng 

Artiklar till 

resultatet 

Artikelns nr. 

i matris 

(bilaga 2) 

CHINAL 

 

September 

- oktober 

2014 

Diabetes 

mellitus 

type 2 AND 

patient* 

AND 

experience* 

OR 

perception*, 

self care OR 

self 

management 

2004-

2014,English 

Language Peer, 

Reviewed, 

Research Article 

121 16 8 6 

4, 6, 7, 8,9,10  

Medline 

 

September 

- oktober 

2014 

Diabetes 

mellitus 

type 2 AND 

patient* 

AND 

experience* 

OR 

perception*, 

self care OR 

self 

management 

2004-2014, 

English 

Language 

266 22 9 3 

 1,2,5 

Psycinfo  

 

September 

- oktober 

2014 

Diabetes 

mellitus 

type 2 AND 

patient* 

AND 

experience* 

OR 

2004-2014, 

English 

Language, Peer 

Reviewed 

219 12 5 3  3,11,12 
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perception*, 

self care OR 

self 

management 

 

Urval 
 

Arbetet med att ta fram forskning till resultatet startade 16 september 2014 då författarna 

tillsammans sökte fram 606 artiklar på samtliga databaser. Urval ett, två och tre arbetades fram 

tillsammans och båda författarna läste samtliga titlar i första urvalet, samtliga abstract i andra 

urvalet och samtliga artiklar lästes också av båda efter genomförd kvalitetsgranskning i tredje 

urvalet. Första sökningen som gjordes i artikelsökningen grundade sig på att få så många 

artikelträffar som möjligt inom valt område. Cinahl gav 121 träffar, Medline 266 och Psycinfo 219. 

Samtliga träffar överskådades och 40 artiklar valdes sammanlagt ut i urval ett efter att ha läst alla 

titlarna. Artiklarna som gick vidare till urval två granskades genom att läsa abstractet utifrån 

kommande studies syfte. 22 artiklar gick sedan vidare till urval tre där artiklarna lästes igenom och 

granskades med hälsohögskolans granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar (bilaga 1). I urval två 

och tre användes inklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle ha 

en kvalitativ karaktär, gå igenom kvalitetsgranskningen (bilaga 1), att resultatet visade på vad 

personer som lever med diabetes mellitus typ 2 upplevde och att de som medverkade i artiklarna var 

över 18 år. Om personerna var under 18 år, om artiklarna enbart var av kvantitativ karaktär och om 

de inte fanns tillgängliga inom Jönköpings högskolebibliotek exkluderades artiklarna. De artiklar 

som inte uppfyllde kvalitetskraven exkluderades också (bilaga 1). De artiklar som gick igenom 

kvalitetsgranskningen och som matchar det valda syftet gick vidare till resultatet.  

Artiklarna har poängsatts efter hur många kriterier de uppfyllt i kvalitetsgranskningsprotokollet. 

Som mest kan artiklarna få 12 poäng. 7/12 artiklar fick 12 poäng, 4/12 fick 11 poäng och 1/12 fick 

10 poäng. Artiklarna betraktas ha hög grad av kvalitet. Sammanlagt ur de tre databaserna valdes 12 

kvalitativa artiklar ut till resultatet. Arbetet med artikelsökningen avslutades 3 oktober 2014. 

Dataanalys 
 

För att få en tydlig översikt över valda artiklar skapades en resultatartikelmatris som sammanfattade 

artiklarnas karaktäristiska data samt innehåll i artiklarna (bilaga 2). Vidare användes Fribergs 

(2012) femstegs modell för att analysera data. Under steg ett analyserades data noggrant av båda 

författarna som har läst innehållet i valda studiers resultat. Steg två innebär att urskilja huvudfynd 

och markera dessa. Fortsättningsvis i steg tre sammanfattades artiklarnas resultat. Data som 

sammanfattades ligger till grund för steg 4 i analysprocessen som är att identifiera likheter och 

skillnader. Under det femte och slutgiltiga och steget formulerades potentiella huvudteman och 

subteman. Efter att noggrant läst igenom samtliga artiklar och innehållet diskuterats skrevs 

huvudfynden ner för att få en helhet och en översikt. För att kunna sammanställa huvudteman och 

subteman klipptes fynden isär under steg två för att sedan under steg fyra sorteras utefter likheter 
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och skillnader. Tolv stycken olika fynd framkom i initialfasen, de halverades sedan och sex fynd 

blev subteman som sedan tematiserades. Av de sex fynden sammanställdes tre huvudteman som 

sammanfattade innehållet av subtemana.  

Etiska aspekter 

En litteraturstudie innebär inte bara att sammanställa relevant forskning, även etiska aspekter 

gällande urval och resultat måste också tas i beaktning. Alla artiklar som går vidare till resultat 

måste vara granskade av etisk kommitté. När en artikel anses som etiskt granskad ska den ha god 

vetenskaplig kvalitet, undersöka relevanta frågor och ha genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 

2012). För att den nya studien ska vara etiskt korrekt måste samtliga resultat presenteras även om 

det inte styrker hypotesen eller teorin. Att inte presentera samtliga resultat uppfattas som oetiskt och 

som ett icke tillförlitligt resultat (Eriksson-Barjas, Forsberg & Wengström, 2013).  

Alla studier som görs bör vara till nytta för individen, samhället och professionen (Kjellström, 

2012). Denna studie är till nytta för samhället, professionen men framförallt för individer som lever 

med diabetes typ 2 då syftet grundar sig på att undersöka deras upplevelser. Nyttan för 

sjuksköterskeprofessionen är i fokus då det är av stor vikt att känna till den vårdsökande personens 

upplevelser av egenvård för att kunna utföra bästa möjliga omvårdnad. Samtliga artiklar som valdes 

till resultatet var etiskt granskade av en etisk kommitté och metoddelarna i artiklarna var väl 

beskrivna. 

Resultat 

Ur dataanalysen växte tre huvudteman fram, samt sex subteman (figur 1).  

 

       

 

 

Figur 1. Resultatfigur med huvudteman och subteman 

Otrygghet i utförandet av egenvård  
Två subteman formades under detta tema. Rädsla till följd av kunskapsbrist samt mötet med 

vårdpersonal. Det är både stödjande upplevelser samt motsägelsefulla upplevelser som framkommit 

under temat.  

Otrygghet i utförandet av 

egenvård 

Svårigheter att finna nya 

vägar 
Sociala relationers påverkan 

Rädsla till följd av kunskapsbrist 

Det komplexa mötet med 

vårdpersonal 

Utmaningar i vardagen 

Svårt att bryta vanor 

Utanförskap 

Stöd från närstående 
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Rädsla till följd av kunskapsbrist 

 

Att ha god kunskap om sjukdomen anses vara viktigt för att kunna bedriva egenvård. Drabbade 

diabetiker upplever att de har tillräckliga kunskaper gällande sin medicinering, dock har de ingen 

generell kunskap om diabetes mellitus typ 2 som sjukdom (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & 

Pietilä, 2013). Personer med diabetes upplever det svårt att veta om de har en typ 1 diabetes eller en 

typ 2 diabetes (Al-Qazaz, Hassali, Shafie, Sulaiman & Sundram, 2011). Personer med diabetes 

mellitus typ 2 upplever att det är svårt att ta till sig all information om kost och motion som de 

erhåller under ett och samma möte med vårdpersonal. Frågor som är vanligt förekommande bland 

diabetiker är kostrelaterade. Det handlar om vilken typ av mat de ska välja och exakta mått på hur 

mycket de får äta. Diabetiker äter vissa dagar lite på grund av rädsla att äta fel mat och höja 

blodglukosnivån (Booth, Lowis, Carole, Dean, Hunter, & Mckinley, 2013). Personer med diabetes 

var eniga om vikten av att ta sin medicin och det finns en rädsla för diabeteskomplikationer vilket 

gör att de tar sin medicin (Halkoaho et al. 2013). Vårdsökande personer med diabetes mellitus typ 2 

upplever en rädsla för nålar i samband med injicerandet av insulin. Det förekommer dagar då 

medicin uteblir då kostnader för läkemedel påverkade (Li, Drury & Taylor, 2013). Kostnader som 

tillkommer av diabetesmedicin oroar vårdsökande personer med diabetes typ 2 (Shen, Edwards, 

Courtney, MacDowell & Wei, 2013). Wang, Chaung & Bateman (2012) fann att följsamhet till 

läkemedel är svag då det finns en rädsla för bieffekter. 

Det komplexa mötet med vårdpersonal 

 

Goda relationer mellan vårdpersonal och vårdsökande med diabetes har visat sig gynna egenvården. 

Vårdpersonal som visar intresse för hela människan samt visar att de lyssnar på de vårdsökande 

ökar förtroendet och för med sig positiva egenvårdshandlingar. Personer med diabetes typ 2 

upplever att de inte vill göra vårdpersonalen besviken och utan personalens råd hade latheten och 

frestelserna tagit överhanden (Shen et al. 2013). Sjukvårdspersonalen beskrivs också som en 

”sparringpartner” där erfarenheter utbyts mellan vårdsökande och vårdpersonal. Sjukvårdspersonal 

uppmuntrar diabetiker till att göra självständiga val, uttrycka sina egna åsikter och kunna ställa krav 

på läkare. Det anses som något positivt eftersom de själva vill bestämma över sin framtid (Oftendal, 

Karlsen, & Bru, 2009). Diabetiker som anser sig själva ha en välkontrollerad diabetes har även en 

god relation till sin läkare (Wang et al. 2012). Att hitta en sjuksköterska som ger stöd, som 

vårdtagaren litade på samt att mötet bestod av gemensam humor upplevs som viktigt (Halkoaho et 

al. 2013).  

Tilltron till sjukvården är låg bland personer med diabetes typ 2, då de upplever att de är helt 

hjälplösa och att sjukvården inte gör någon nytta för deras tillstånd. Personer med diabetes typ 2 

avsa sig medicinsk hjälp (Hu, Amirehsani, Letvak & Letvak, 2013). 
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Svårighet att finna nya vägar  

Två subteman identifierades Utmaningar i vardagen och bryta vanor. Personer med diabetes 

mellitus typ 2 upplever att det är svårt att bryta mönster och att upprätthålla egenvårdsaktiviteter 

trots kunskap. 

 

Utmaningar i vardagen 

Att få diagnosen diabetes upplevs som en stor förändring i livet som också medför en inre stress. 

Det tvingar personer med diabetes att bli medvetna om deras tillstånd, vilket medför att de måste 

anpassa sig till egenvårdsaktiviteter. Att utföra egenvårdsaktiviteter och göra medvetna val upplevs 

vara en lika stor börda som sjukdomen i sig (Gorawara-Bath, Huang & Chin 2008). Kost upplevs 

som extremt viktigt för att hantera sin diabetes typ 2. Detta upplevs såväl bland personer med en 

välkontrollerad diabetes som hos personer med en sämre kontrollerad diabetes (Wang et al. 2012). 

Upplevelsen av att äta bra mat, träna och hålla en hälsosam vikt beskrivs som en ständig svårighet 

av personer med diabetes typ 2.  

Den största utmaningen för personer med diabetes typ 2 är att motstå frestelsen av ohälsosam mat 

(Booth et al. 2013; Li et al. 2013) Diabeteskost anses vara tråkig, för små portioner och att maten 

inte är njutbar (Booth et al.2013). Att undvika ris, dricka vatten istället för läsk och inte äta friterad 

mat anses vara bra för att kontrollera sitt blodsocker. Personer med diabetes typ 2 upplever att de 

äter annorlunda och mindre till skillnad från deras vänner. Fysiska hinder, brist på motivation, 

smärta och sociala faktorer gör att egenvårdsaktiviteter uteblir (Li et al. 2013). Somatiska hinder 

relaterat till diabetes typ 2 anses vara en upplevelse som påverkar både psykiskt och fysiskt då det 

medför isolering och utanförskap i sociala sammanhang (Hu et al. 2013). Personer med diabetes typ 

2 anser att de inte är redo att ge upp den mat de tycker om, då livet inte skulle vara värt att leva 

(Shen et al. 2013). Fysisk aktivitet upplevs som något positivt, då det ger mer energi samt att det 

bevarar en god kroppsuppfattning (Oftendal et al. 2009) Fysisk aktivitet hjälper personer med 

diabetes typ 2 då de får mer energi, presterar bättre på jobbet, ork till att leka med barnbarnen och 

att slippa använda mediciner (Oftendal et al. 2009; Malpass, Andrews & Turner, 2009 ). Personer 

med diabetes är medvetna om att egenvårdsaktiviteter, som bra kost och motion minskar risken för 

följdsjukdomar (Yamakawa & Makimoto, 2007).  

Svårt att bryta vanor 

Att få diagnosen diabetes upplevs som en vändpunkt vilket ger möjligheten till att börja äta 

annorlunda samt att motionera mer. Att ha goda vanor och bryta de gamla och mindre bra vanorna 

är något som anses som viktigt. Att drabbas av diabetes upplevs som en möjlighet till att förändra 

sin livsstil till det bättre då diagnosen upplevs som egenvårdsfrämjande (Yamakawa et al. 2007). 

Det upplevs som svårt att följa rekommendationer gällande kost trots att personer med diabetes typ 

2 har kännedom om riskerna det medför att äta mat som förhöjer blodglukosen. Det upplevs som 

viktigare att tillfredsställa sina behov för stunden och det är svårt att bryta specifika vanor (Booth et 

al. 2013; Li et al. 2013;  Gorwara-Bhat et al.2008).  

Sociala relationers påverkan 

Det sociala nätverket har visat sig vara viktig för egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 

2. Utanförskap och stöd från närstående är de subteman som framkom.  
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Utanförskap 

 

Upplevelsen av att vara ensam diabetiker i en grupp innebär svårigheter då det finns tillfällen då 

personer med diabetes upplever att de framstår som annorlunda i sociala sammanhang (Oftedal et 

al. 2009). Diabetiker upplever att det finns brist på stöd från familjen, särskilt gällande kostvanor. 

Att inte vilja anpassa kosten i hushållet till den diabetesdrabbade är vanligt förekommande (Hu et 

al. 2013). Den mat som inhandlas är på önskemål från familjemedlemmar som inte är diabetiker. 

Personer som bär ansvaret för inhandling av mat upplever det var svårt att göra medvetna och 

hälsosamma val av kost (Booth et al. 2013; Shen et al. 2013, Park & Wenzel, 2012). Att finnas till 

hands för familj och vänner anses vara viktigare än den personliga egenvården. Personer med 

diabetes typ 2 som arbetar mycket upplever svårigheter med att ta hand om sin diabetes, de anser att 

familjens finansiella status och matpreferenser är viktigare. Mat som erbjuds utanför hemmet 

upplevs som svår att säga nej till, då personer med diabetes inte vill framstå som oartiga (Park & 

Wenzel, 2012). Upplevelser av att familjemedlemmar och arbetskollegor inte alltid visar full 

sympati eller medvetenhet för den diabetesdrabbades behov framkom (Booth et al. 2013; Hu et al. 

2013). Personer med diabetes typ 2 upplever att de känner sig obekväma och utanför när diabetes 

diskuteras bland vänner. Diabetiker är hellre tysta om tankar som rör sjukdomen. Personer med 

diabetes bryter de kostvanor som främjar diabetes när de får besök av vänner (Shen et al. 2013; Park 

& Wenzel, 2013).  

Stöd från närstående  

 

Goda relationer med familj och vänner upplevs som egenvårdsfrämjande vid diabetes mellitus typ 2 

(Oftedal et al. 2009; Halkoaho et al. 2013). Att tillhöra en social grupp där fokus ligger på träning 

och att laga mat tillsammans upplevs som något positivt. Egenvårdsaktiviteter upplevs som svårare 

att utföra på egen hand (Oftedal et al. 2009; Yamakawa et al. 2007 ). Diagnosen diabetes innebär en 

förbättrad relation med familj eftersom familjemedlemmar visar delaktighet i den diabetesdrabbades 

hälsa, vilket i sin tur bidrar till ökat välmående (Yamakawa et al. 2007). Personer med diabetes typ 

2 upplever det problematiskt att sköta sin kost, då de generellt också bär ansvar för inhandling av 

mat och tillagning. De personer som har stöd från sin partner kan upprätthålla en god kost som hela 

familjen kunde njuta av (Park & Wenzel, 2013). Familjemedlemmar och arbetskollegor visar stöd i 

egenvården vid diabetes typ 2. Stöd från familj är en gynnande faktor när det kommer till 

följsamhet av läkemedel (Al-qazaz et al. 2011). I ett tidigt skede upplevs ett starkt stöd från 

familjen. Allt eftersom tiden går blir familjemedlemmarna mer vana vid tillståndet och oron över 

sjukdomen minskar (Park & Wenzel, 2012).  

Diskussion  
 

Diskussionsdelen är uppdelad i två delar. Till en början diskuteras metodens styrkor och brister. I 

den andra delen diskuteras resultatet gentemot Orems egenvårdsteori och mot annan forskning inom 

ämnet. 

Metoddiskussion 
 

En generell svaghet var att båda som gjort examensarbetet inte hade någon tidigare erfarenhet av att 
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skriva en litteraturöversikt. Därför gick en del av tiden till att läsa på inför varje del i arbetet för att 

säkerhetsställa att rätt tillvägagång sätt användes. Samtliga artiklar som använts är kvalitativa vilket 

kan ses som både en för och nackdel (Forsberg & Wengström, 2008). Mixade artiklar kan ge ett 

djupare och bredare perspektiv av resultatet om kapacitet finns att sammanställa ett tillförlitligt och 

trovärdigt resultat. Borglin (2012) styrker ovanstående och menar att det på grundnivå och utan 

tidigare erfarenhet av litteraturstudier kan vara svårt att ta fram ett helt tillförlitligt/trovärdigt 

resultat eftersom en mixad studie är mer komplex och kräver mer för att nå ett tillförlitligt resultat. 

Av artikelsökningen att döma fanns det flest relevanta artiklar i Cinahl trots att det var minst träffar 

i första sökningen. Att Cinahl gav flest träffar beror förmodligen på att databasen speglar det valda 

ämnet på bästa sätt. Medline genererade många artiklar vid första anblick men många gallrades ut 

på grund av att de var översiktsartiklar vilket inte är att föredra i litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2008).   

Att besvara syftet under arbetets gång har var varit en ständig svårighet då det är lätt att rikta in sig 

på ett för stort område. Det var intressant och det fanns tillgång till material gällande syftet. Dock 

var det lätt att hamna på sidospår som inte besvarade syftet. En återkommande fälla under 

dataanalysen var att omedvetet lägga vikt vid hur sjukvårdspersonal såg på diabetes mellitus typ 2 

och de drabbade. Enligt Henricsson (2012) kan trovärdigheten i resultatet påverkas om fler fenomen 

än bara syftet besvaras. Det innebär att författarna var tvungna att rannsaka sig själva då 

förförståelsen som sjukvårdspersonal påverkar båda författarna i samband med studien genom 

tidigare kunskaper och erfarenheter av diabetes mellitus typ 2. Därför skrevs förförståelser ner 

gällande egna kunskaper och fördomar. Det gjorde att en diskussion och reflektion kunde göras 

gällande vad författarna redan visste och vilka egna subjektiva värderingar som togs med i resultatet 

(Henricsson, 2012). Ytterligare en tänkbar orsak till att arbetet stundtals hamnade utanför syftet var 

att två valda artiklar (Bilaga 2, artikel 6 och artikel 9) speglade både individer med diabetes mellitus 

typ 2, sjukvårdens och närståendes upplevelser och syn på egenvården.  Trots att de två artiklarna 

inte enbart var inriktade på de drabbades upplevelser valdes de ändå då de ansågs svara på syftet 

och ha relevanta resultat. Dock kan det ha bidragit till en risk att inte besvara syftet. Östlundh, 

(2012) menar att resultatet kan misstolkas då engelska inte är författarnas modersmål, vilket kan ha 

påverkat tolkning av resultatet i litteraturöversikten.  

En av styrkorna i uppsatsen är urvalet och kvalitetsgranskningen gjordes gemensamt. Samtliga 

artiklar valdes ut efter att titel, abstrakt och hela artikeln lästs av båda.  Kvalitetsgranskningen 

genomfördes gemensamt. Danielsson (2012) styrker att en gemensam bearbetning av samtliga 

artiklar stärker tillförlitligheten i resultatet. Genom inklusionskriterierna exkluderades ett flertal 

artiklar vilket också stärker tillförlitligheten och pålitligheten. Ytterligare en styrka är att 

pålitligheten har stärkts genom att noggrant redovisa urval, sökord och datainsamling samt 

dataanalys (Henricsson, 2012). 

Henricsson (2012) menar att trovärdigheten stärks genom att studiekamrater har granskat arbetet. 

De studieseminarier som ägt rum under arbetets gång har varit meningsfulla då studiekamraterna 

har läst igenom arbetet och gett sina synpunkter. Även en utomstående granskare har läst igenom 

litteraturöversikten och gett sina synpunkter. 
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Henricsson (2012) resonerar kring begreppet överförbarhet som innebär att resultatet går att 

överföra till olika grupper eller situationer. Att artiklarna är från olika delar i världen vilket innebär 

både styrkor och svagheter. Den styrkan som ses är att trots olika kultur, etnicitet, kön och olika 

förutsättningar för vård är det viktigt för samtliga personer med diabetes mellitus typ 2 med socialt 

stöd. Artiklar med ursprung från norra Europa, hos japanska familjer, bland malaysisk befolkning 

och bland koreanska kvinnor i USA visade på attde det generella välbefinnandet stärkas av att en 

familjemedlem drabbats av diabetes eftersom de övriga i familjen visade större intresse för den 

drabbades hälsa och egenvård. Familjen och det sociala nätverket har positiv betydelse för 

egenvård, och det är oavsett vart du bor i världen. Det innebär att översikten inkluderar ett flertal 

grupper och individer eftersom de har samma upplevelse oavsett vart de bor. Svagheten med att 

artiklarna är från olika geografiska platser och från olika kulturer är att sjukvårdssystem och 

förutsättningar ser olika ut vilket kan påverka överförbarheten negativt. Under subtemat det 

komplexa mötet med vårdpersonal framkommer det olikheter som kan bero på vart i världen 

personerna bor och vilket sjukvårdsystem de har tillgång till.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen består av diskussion kring huvudtemat sociala relationers påverkan samt dess 

subteman utanförskap och stöd från närstående. De diskuteras var för sig med stöd av Orems 

egenvårdsteori tillsammans med ytterligare forskning. Även subtemat utmaningar i vardagen 

diskuteras också ihop med Orems egenvårdsteori och annan forskning inom området.   

Personer med diabetes mellitus typ 2 upplever att de i vissa sammanhang kan känna utanförskap på 

grund av deras sjukdom. Resultatet visar att sociala sammanhang är särskilt svåra då mat ofta 

förekommer. Att främja egenvård är något som alltid måste tas i beaktning då undantag med kost 

kan leda till ett instabilt blodsocker. Som tidigare nämnts så krävs det ökat stöd från det sociala 

nätverk som finns kring de personer som lever med diabetes. Egenvårdsbrist är ett av de 

huvudbegrepp Orem (2001) använder i sin teori om egenvård. Det innefattar två motsatta begrepp, 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Om egenvårdsbegränsningarna överstiger 

egenvårdskapaciteten uppstår en egenvårdsbrist.  

Under subtemat utanförskap i resultatet kan egenvårdsbegränsningar i form av förmåga att bedöma 

och att fatta självständiga beslut tydligt urskiljas. Därför upplever de diabetesdrabbade att de inte 

utför sin egenvård på rätt sätt då andra människor påverkar dem till att fatta mindre gynnande beslut 

som resulterar i en sämre egenvård. Det är även något som Oftedal (2014) styrker eftersom många 

diabetiker upplever att de blir annorlunda behandlande vilket ger en isolerad upplevelse, dieten 

kunde även försämras om de drabbade diabetikerna inte kände eller fick stöd av vänner och familj 

vid matlagning. Resultatet visar på att personer som har diabetes mellitus typ 2 upplever att det är 

jobbigt att utföra egenvård i form av att välja diabetesvänlig diet samt utföra motion och träning. 

Att ständigt behöva ta hänsyn till sin sjukdom och anpassa kosten efter diabetes uppfattas som 

jobbigt. Diabetes mellitus typ 2 ökar globalt och Socialstyrelsen (2011) menar att fler typ 2 

diabetiker inte uppnår målvärdet för blodglukos. Enligt Orem (2001) handlar egenvård om att kunna 

utföra handlingar som främjar god fysisk och psykisk hälsa för sin egen skull men även för personer 

i individens omgivning. Orem anser att egenvård är något som ska anpassas till individens 

personliga mognad, hälsostatus, utveckling, miljöfaktorer och individens enskilda kapacitet. Orem 

menar att förmågan till att utföra egenvård också beror på faktorer som kön, ålder, utvecklingsnivå, 

tillgång till sjukvård, social och kulturell tillhörighet.  
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Trots att resultatet tydligt visar på att stöd från familj, vänner och andra närstående är viktigt 

upplever inte alla diabetiker stöd från dessa. Närstående och familj visar inte alltid sitt fulla stöd för 

sjukdomen och därför är det svårt att fullfölja egenvård i form av matlagning och motion. Finns det 

en väg att nå till personer med diabetes genom deras anhöriga? Bör sjukvården satsa på mer 

utbildning till de anhöriga till personen som har diabetes för att optimera egenvården. Oftedal 

(2014) styrker att socialt stöd är viktigt för egenvården vid diabetes mellitus typ 2 då det framkom 

att partners som visar stöd för egenvårdsaktiviteter främjade dessa personers blodglukos nivå. Även 

vänner som visar stöd i samband med motion var en positiv faktor för upplevelsen av egenvård. 

Beverly, Miller & Wray (2008) styrker också resultatet då stöd, tydlig och öppen kommunikation 

med nära anhöriga främjar egenvården vid diabetes. Dalton & Matteis (2014) stödjer även det 

faktum att stöd från familjen anses som mycket viktigt i utförandet av egenvård. De anser att det är 

en viktig aspekt att ta i beaktning och att mer utökad forskning krävs inom området för att se vad 

som anses vara stödjande och vad som inte är stödjande för personen med diabetes mellitus typ 2. 

 

Orem (2001) beskriver egenvårdsbehov och egenvårdskrav som två delar av egenvård. 

Egenvårdsbehov utgår från individens hälsotillstånd och är individuellt eftersom 

sjukdomstillståndet styr det aktuella behovet. Begreppet egenvårdskrav syftar till alla de 

egenvårdsåtgärder som individen behöver för att upprätthålla god hälsa. I subtemat val i vardagen 

framkommer det tydligt att den svåraste delen av egenvården är att välja rätt mat i vardagen och stå 

emot frestelser som är ohälsosamt för en person med diabetes mellitus typ 2. Problemet hos ett 

flertal personer med diabetes är att de känner till vilka egenvårdsaktiviteter som är viktiga för dem 

men de vill inte utföra dem på grund av olika anledningar.  

Ley, Hamdy, Mohan och Hu (2014) menar att det är viktigt att se till det globala problemet med att 

livsmedel som innehåller socker och snabba kolhydrater är relativt billiga i jämförelse med den mat 

som gynnar diabetes. Om varor som frukt, grönsaker och fullkornsprodukter blev mer tillgängliga 

och billigare samtidigt som priserna på sockerhaltiga varor ökade i form av höjda skatter skulle det 

kunna hindra en diabetes mellitus typ 2 epidemi. För att kunna göra bra val i vardagen är det viktigt 

att problemet lyfts globalt och ur ett samhällsperspektiv. Ley, Hamdy, Mohan och Hu (2014) anser 

att det främjar egenvård vid diabetes mellitus typ 2 på individnivå och ur ett folkhälsoperspektiv.  

Orems (2001) teori utgår från att sjukdomstillståndet styr behovet, vilket tyder på att de personer 

som inte är beredda på att ge upp den mat de tycker om anser att de har sin diabetes under kontroll. 

Sjukdomstillståndet kräver alltså inga egenvårdsåtgärder då egenvårdsbehovet är lågt. Hör 

sjukdomstillståndet till det som Orem kallar fullständigt kompenserade omvårdnadssystem eller 

delvis kompenserande omvårdnadssystem hade situationen förmodligen krävt annorlunda 

handlingar och hjälp från sjukvårdspersonal att bedriva egenvården då egenvårdsbehovet hade krävt 

det. Orem menar då att en person är i behov av vägledning för att sedan utföra egenvårdaktiviteter 

självständigt. Sjuksköterskans främsta uppgift vid diabetesvård är att stödja personen med diabetes 

genom att vägleda och uppmuntra till kontroll över situationen (Socialstyrelsen, 2014). Personer 

med diabetes som gör aktiva val som inte gynnar deras sjukdom tillhör förmodligen de som Orem 

kallar för stödjande/undervisande åtgärder. De har kunskap om att de väljer fel kost men väljer 

ändå att inte främja egenvården. De kanske inte har behov av att utföra aktiva egenvårdsåtgärder 

just vid det tillfället men det handlar om att främja diabetes innan komplikationer uppstår. Därför 

bör såväl samhällsinterventioner som egna individanpassade åtgärder göras. Lin, Anderson, 

Hagerty, & Lee (2006) styrker att personer med diabetes mellitus typ 2 har kunskap om vad de bör 
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äta och inte men de väljer att inte upprätthålla egenvården och göra rätt val gällande kost då de inte 

klarar av att stå emot frestelser. Briggs, Early, Armstrong, Schultz, & Corbett (2009) menar att 

diabetiker är väl medvetna om vilken diet som ska följas trots detta är det väldigt svårt att 

upprätthålla dieten utanför hemmet.  

Slutsats 

 

Att ha stöd av närstående i form av familj, vänner och arbetskollegor upplevs vara viktigt för 

egenvård. Även att stå emot frestelser i vardagen och bryta vanor var upplevelser som framstod som 

viktiga för egenvård. Om stöd från människor i den drabbades omgivning finns är det lättare att inte 

känna sig utanför och annorlunda. Att ha bra socialt stöd gör att det blir lättare för personer med 

diabetes mellitus typ 2 att utföra sina egenvårdsaktiviteter. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kännedom kring diabetikers upplevelse av att utföra 

egenvård då sjuksköterskans roll är att lindra, främja och förebygga hälsa. Har sjuksköterskan 

kunskaper kring upplevelserna av att utföra egenvård är det lättare och mer effektivt att bemöta 

personer med diabetes mellitus typ 2 kliniskt.  

Kliniska implikationer 

 
Diabetes är ett ökande folkhälsoproblem trots att det finns mycket forskning i ämnet. Eftersom det 

finns mycket forskning inom området tyder det inte på en kunskapslucka utan bristen finns i 

överförandet av kunskap till personer med diabetes mellitus typ 2. Därför behövs det mer forskning 

kring sättet att förmedla information och kunskap mellan sjukvårdspersonal och personer med 

diabetes mellitus typ 2. Denna litteraturöversikt visar också på att det sociala stödet är viktigt för de 

flesta personer som lever med diabetes mellitus typ 2. Därför bör mer forskning göras kring hur de 

närstående upplever hur det är att leva med personer med diabetes mellitus typ 2 och hur de 

uppfattar situationen.  
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förstå de faktorer som 

bidrar till medicinering 
samt följsamhet i 

malaysiska 

befolkningen. 

En kvalitativ forskningsansats 

antogs för att få en bättre 
förståelse av de nuvarande 

uppfattningar och kunskap som 

finns hos patienter med diabetes. 

Tolv patienter intervjuades med 

hjälp av en halvstrukturerad 

intervjuguide. Alla intervjuer 
transkriberades ordagrant och 

analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys. 

Totalt 4 teman identifierades 

från intervjuerna. kunskap 
om diabetes och dess 

medicinering, upplevelser av 

biverkningar av läkemedel, 

frågor om följsamhet, samt 

effekterna av medicinska och 

familjerelationer på 
välbefinnande. De flesta av 

patienterna var medvetna om 

att de hade diabetes men 
omedvetna vilken typ av 

diabetes de lider av. Ingen av 

deltagarna kände de negativa 
effekterna av sin medicin, 

och de flesta av dem ansåg 

det vara säkert. Finansiella 
hinder, glömska, 

självmedicinering och 

kvaliteten på relationer med 
läkare och 

familjemedlemmar verkar 

vara de faktorer som utmanar 
följsamheten (adherence). 

Booth, A.O,. 
Lowis, C,. Dean, 

M,. Hunter, S,J,. 

& Mckinley, 
M,C. 

2 
* 12/12 

Diet and physical 
activity in the self-

management of type 

2 diabetes: barriers 
and facilitators 

identified by patients 

and health 
professionals 

2013, England, 
Primary health care 

research & 

development 

Att undersöka 
uppfattningar hos 

individer som nyligen 

diagnostiserats med 
diabetes typ 2,deras 

relation till egenvård 

gällande diet och 
motion. Samt att 

jämföra dessa med 

uppfattningar hos 
vårdpersonal. 

Sex fokusgrupper hölls med 
patienter som nyligen 

diagnostiserats med typ 2 

diabetes. 23 deltagare i åldrarna 
45-73, män och kvinnor. 2-4 

personer i varje fokusgrupp. 

Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Diskussionerna 

fokuserade på egenvård i 

förhållande att göra kost och 
motionsförändringar. Alla 

diskussioner var bandade, 

transkriberade och analyserades 
med framväxande teman. 

 

 

Hinder delades in i sex 
huvudkategorier:  

svårigheter att förändra 

väletablerade vanor, negativ 
uppfattning om den "nya" 

eller rekommenderade 

förhållningsättet, barriärer 
som rör sociala förhållanden, 

brist på kunskap och 

förståelse, brist på motivation 
och hinder i form av 

praktiska skäl göra 

livsstilsförändringar. 

Gorawara-Bath, 

R,. Huang, S,E,. 
& Chin, M,H. 

 

3 
* 12/12 

 

Communicating with 

older diabetes 
patients: Self-

management and 

social comparison  

2008, USA, 

International 
Conference on 

Communication in 

Healthcare 

Syftet var att undersöka 

hur sociala roller spelar 
in för att främja sin 

egenvård. 

 

 

Kvalitativ studie med djupgående 

enskilda semi strukturerade 
intervjuer med 28 deltagare över 

65 år. Den aktuella studien är en 

sekundär dataanalys 

Studien visar att de sociala 

faktorerna spelar stor roll för 
denna åldersgrupp. Genom 

att jämföra sig med andra 

som hade sämre 

egenvårdsförmåga i det 

sociala nätverket kunde 

deltagarna motivera sig till 
att sköta sin egenvård på ett 

bättre sätt. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399108002577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399108002577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399108002577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399108002577
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399108002577
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Halkoaho, A,. 

Kangasniemi, M,. 

Niinimäki, S,. & 
Pietilä, A-M.  

4 
* 11/12 

Type 2 diabetes 

patients’ perceptions 

about 
counselling elicited 

by interview: is it 

time 
for a more health-

oriented approach? 

2013, Finland, 

European Diabetes 

nursing 
 

Syftet med denna artikel 

var att  

beskriver diabetes 
patienters uppfattningar  

av deras coping resurser 

och  
upplevelser av 

rådgivning av  

sjuksköterskor. 

15 vuxna med typ 2 diabetes 

intervjuades i åldrarna 58-81 

varav 9 var män och 6 kvinnor. 
En deskriptiv kvalitativ ansats 

med tematiska enskilda 

intervjuer. Data analyserades med 
induktiv innehållsanalys.  

 

Patienter med typ 2-diabetes 

beskrev deras inställning  

till sjukdomen som en av 
deras viktigaste coping 

resurser. Ett accepterande 

och positiv attityd är en 
viktig coping resurs, dvs. att 

se sin diabetes som en 

naturlig del av livet. 
 

 

Hu, J,. 

Amirehsani, D.C,. 

Letvak, S,. & 
Letvak, W. 

5 
* 12/12 

Perceptions of 

Barriers in managing 

diabetes: perspectives 
of hispanic 

immigrant patients 

and family members. 

2013, USA, The 

diabetes Educator. 

 

Undersöka upplevda 

hinder bland 

latinoamerikanska 
invandrare med diabetes 

och deras 

familjemedlemmar. 
 

Kvalitativ studie med 5 

fokusgrupper. 73 deltagare som 

själva hade diabetes och 37 
familjemedlemmar. Datan 

analyserades genom en 

innehållsanalys. 
 

 

 

Resultatet indikerar på att 

både de diabetesdrabbade 

och deras familjemedlemmar 
upplever att det finns en brist 

på interventions strategier 

som är anpassade till deras 
behov. Deltagarna tycker att 

det borde finnas mer 

tillgänglig hjälp som 
fokuserar på hur familjen kan 

finnas till hands, särskilda 

egenvårds utbildningar samt 
att kulturen tas i beaktning. 

Li, J,. Drury, V,. 

& Taylor, B.  

6 
* 10/12 

Diabetes is nothing': 

The experience of 

older Singaporean 
women living and 

coping with type 2 

diabetes. 

2013, Singapore, 

Contemporary 

Nurse: A Journal for 
the Australian 

Nursing Profession 

Syftet med denna studie 

var att förstå 

erfarenheter och sätt att 
hantera sjukdomen som 

antagits av äldre  

Singaporianska 
kinesiska kvinnor med 

typ 2 diabetes. 

 

 

En kvalitativ metod, 10 

singaporianska kinesiska kvinnor 
i åldrarna 60-69 beskrev sina 

erfarenheter av att leva och 

hantera sin typ  
2 diabetes. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer och 

analyserades med hjälp av 
tematisk analys 

Tre teman identifierades i 

analysen: (1) Att leva med 

diabetes; (2) Att hantera 
diabetes; och (3) Ta hand om 

sig själv i sin diabetes. 

Resultatet visar att kvinnor 
som lever och kämpar med 

diabetes konfronteras med 

många frågor. Många 
beskrev svårigheter att 

hantera kost och motion. Där 

frestelsen att äta onyttigt var 
stor vilket gjorde det svårt att 

sköta sin diet. Deltagarna 

hade svårt att träna på grund 
av smärta, familjens 

engagemang och brist på 

motivation. Ineffektiv 
blodglukoskontroll beskrevs 

rädsla för nålar, kostnaden 

material och brist på empati 
från vårdpersonal. 

Malpass, A,. 
Andrews R,. & 

M. Turner, K. 

 

7 
* 11/12 

Patients with Type 2 
Diabetes experiences 

of making multiple 

lifestyle changes: A 
qualitative study 

2009, England, 
Patient Education 

and Counseling 

Undersöka om patienter 
som nyligen 

diagnostiserats med typ 

2 diabetes mellitus 
upplevelser av att göra 

enkla (diet) eller flera 

(kost och fysisk 
aktivitet) förändringar. 

För att sedan bedöma 

om patienternas ökning 
av fysisk aktivitet och 

kostförändringar 

upplevs som hinder eller 
stödjande och om 

patienter fann att flera 

livsstilsförändringar 
kontraproduktivt eller 

fördelaktigt. 

 

Djupintervjuer med 30 personer 
som deltar i en randomiserad 

kontrollerad studie som syftar till 

att bestämma effekten av kost och 
fysisk aktivitet vid diabetes 

mellitus typ 2. De intervjuade 

hade randomiserats till att få 
vanlig vård, intensiva kostråd och 

information om fysisk aktivitet. 

Respondenterna intervjuades 6 
och 9 månader efter 

randomisering. De tillfrågades om 

sina erfarenheter av att göra 
livsstilsförändringar. Data 

analyserades tematiskt. 

Fynden tyder på att både diet 
och fysisk aktivitet i 

kombination uppmuntrar 

patienter till att använda 
fysisk aktivitet som ett sätt 

att kontrollera sjukdomen. 

De flesta av deltagarna tyckte 
att flera livsstilsförändringar 

samtidigt var till en fördel. 
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Oftedal, B,. 

Karlsen, B,. & 

Bru, E. 
 

8 
* 12/12 

 

Life values and self-

regulation behaviours 

among adults with 
type 2 diabetes. 

 

2009, Norge, Journal 

of clinical nursing. 

Identifiera livskvalitet 

hos vuxna människor 

med diabetes typ 2 och 
beskriva deras 

upplevelser av hur 

livsvärdena påverkar 
deras egenvård. 

 

En beskrivande och utforskande 

kvalitativ design som använde sig 

av fokusgrupper. Grupperna 
bestod av 19 deltagare, varav 12 

män och 7 kvinnor. Medelåldern 

var 51 år. Intervjuerna 
analyserades genom en kvalitativ 

analys i flera steg som sedan 

utformade teman. 

Det var viktigt och 

motiverande att bedriva 

egenvården för att undvika 
komplikationer, för att få se 

sina barnbarn växa upp, 

undvika mediciner, slippa 
svullna extremiteter, kunna 

jobba och att man 

tillsammans med 
familj/vänner kan laga mat 

och träna vilket främjar 

diabetes. Negativa 
upplevelser var svårigheter 

att hålla sig ifrån sötsaker, att 

träning resulterade i 
muskelvärk/trötthet, socialt 

isolerade då det upplevde att 

de inte passade in på 
gymmet/ i "matsituationer" 

och att de missar livets goda 

när de inte kan äta vad de 
vill. 

Park, H,. & 

Wenzel, J,A. 
 

9 
* 12/12 

Experience of social 

role strain in Korean 
women with type 2 

diabetes. 

2012, USA, Journal 

of advanced nursing 

Förstå hur medelålders 

koreanska gifta 
kvinnors sociala roll 

påverkas av att leva 

med diabetes typ 2. 

Beskrivande kvalitativ studie med 

djupgående intervjuer med 10 
koreanska kvinnor från olika 

sociala grupper. Analysen bestod 

av fyra steg. Identifiera små 
viktiga utdrag ur dialoger, 

kategorisera dessa för att sedan 

göra större kategorier med 
likheter för att sedan dra slutsatser 

mellan kategorierna. 

Resultatet visar att kvinnorna 

känner uteblivet stöd och 
känner inte att de har 

tillräcklig kunskap om sin 

sjukdom. Därför blir de 
passiva och apatiska stora 

delar av tiden. De upplever 

att de är en börda för andra, 
att de hellre t.ex. äter en kaka 

än att förklarar att de har 

diabetes då det är socialt 
jobbigt och de känner en 

förbittring över situationen. 

Shen, H,. 

Edwards, H,. 
Courtney, M,. 

McDowell, J,. & 

Wei J.  
 

10 
* 11/12 

Barriers and 

facilitators to 
diabetes self-

management: 

Perspectives of older 
community dwellers 

and health 

professionals in 

China 

2013, Kina, 

International Journal 
of Nursing Practice 

Syftet var att undersöka 

upplevda hinder och 
hjälp till egenvård för 

äldre samhällsinvånare 

med typ 2-diabetes och 
vårdpersonal. 

Fyra fokusgrupper hölls där varje 

diskussion tog 90 minuter. Alla 
deltagare valdes ut från två 

samhällen i Shanghai. Personer 

med diabetes typ 2 som var 60 år 
eller äldre, utan kognitiva 

problem och komplexa 

hälsoproblem. Vårdpersonalen 

som deltog var tvungna att ha 

minst ett års erfarenhet. Intervjuer 

genomfördes i fyra fokusgrupper. 
Totalt deltog 17 personer varav 9 

män och 8 kvinnor. Alla 

diskussioner var bandade. 
Omedelbart efter varje 

fokusgrupp, transkriberades 

bandupptagningen av en 
inhemsktalande utredare. Den 

primära utredaren handkodade 

data och genomfört en tematisk 
innehållsanalys. 

Deltagarna identifierade stora 

hinder och underlättande 
faktorer för diabetes 

egenvård. Vissa fynd lappade 

och var ihop. Personer med 
diabetes och vårdpersonal 

nådde samförstånd om de 

stora frågorna, men olika 

åsikter och prioriteringar 

identifierades. 
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Wang, Y,. 

Chuang, L,. & 

Bateman. 
 

11 
* 12/12 

Focus Group Study 

Assessing Self-

management Skills of 
Chinese Americans 

with Type 2 Diabetes 

Mellitus 

2012, USA, J 

Immigrant Minority 

Health 
 

Undersöka hur 

amerikaner med 

kinesisk bakgrund med 
typ 2 diabetes upplever 

kunskap om sjukdomen 

och hur dom hanterar 
sin vardag 

24 deltagare delades in i två 

fokusgrupper där den ena gruppen 

var personer som hade dålig 
kontroll över sin diabetes och den 

andra gruppen hade en väl 

kontrollerad diabetes. 16 män och 
6 kvinnor. Två bortfall. Varje 

fokusgrupp erhöll 2,5 h var där de 

diskuterade. Allt bandades och 
översattes. Sex teman 

identifierades. 

Patienternas tro, kunskap, 

erfarenhet och färdigheter är 

fyra hörnstenar för att 
åstadkomma en effektiv 

egenvård av diabetes. De 

som var i den 
välkontrollerade gruppen 

hade större kunskap om sin 

diabetes och dess 
komplikationer samt en 

positiv inställning till 

sjukvården. Den 
okontrollerade gruppen var 

mer fixerade vid 

biverkningar och 
komplikationer. Dessa 

deltagare nämnde aldrig att 

de hade goda kontakter med 
sjukvården. 

 

Yamakawa, M,. 
& Makimoto, K. 

 

12 
* 12/12 

Positive experience 
of type 2 diabetes in 

Japanese patients: an 

exploratory 

qualitative study. 

 

2007, Japan, 
International journal 

of nursing studies. 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 

förekomsten av positiva 

erfarenheter hos 

personer med typ 2-

diabetes. 

En utforskande kvalitativ studie 
baserat på intervjuer med 17 

deltagare. Bekvämlighets 

stickprov användes för att 

rekrytera deltagare. 

Datainsamling och dataanalys 
genomfördes samtidigt. Varje 

ordagrant protokoll lästes flera 

gånger, och de uppgifter som 
kodades rad för rad. Koder 

ständigt jämförs med varandra om 

likhet och olikhet och 
grupperades för att bilda 

kategorier. 

De tre huvudkategorier 
identifierades var positiv 

bedömning: Möjlighet till 

livsstilsförändring, säkerhet, 

tillfredställelse. 

Vidarekoppling: njuta av 
hälsa. Sammanbindning: 

njuta av socialt liv och 

familj. Positiva upplevelser 
identifierades oavsett 

bakgrundsfaktorer såsom 

längd sjukdom och de 
resulterande komplikationer. 


