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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes Mellitus är mer vanligt förekommande hos individer med 
intellektuell funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Intellektuell 
funktionsnedsättning är en kognitiv nedsättning som innebär svårigheter att ta in och 
bearbeta information samt tillämpa och bygga kunskap. Egenvård är ett begrepp som 
används för att beskriva de insatser som den enskilde individen vidtar för att lindra 
eller bota sjukdom och främja hälsa.  
 
Syfte: Att beskriva vad som upplevs påverka egenvården hos individer med 
intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. 
 
Metod: Litteraturöversikt, med induktiv ansats, baserad på kvalitativa artiklar via 
datainsamling gjord i CIINAHL och PsychINFO. Metoden snowballing har även 
använts för datainsamlingen. Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys. 
 
Resultat: Svårigheter att ta till sig och använda sig av information upplevs inverka 
negativt på förmågan till egenvård vid diabetes hos individer med intellektuell 
funktionsnedsättning och diabetes. Kunskapen hos vårdteamet och stödet från 
omgivningen upplevs även påverka egenvården. 
 
Slutsats: Möjligheten bör finnas inom ramen för sjuksköterskeprogrammet att 
synliggöra omvårdnad vid intellektuell funktionsnedsättning. Inom vården bör man 
vidta åtgärder utifrån behovet av mer undervisning om diabetes som är särskilt 
anpassad för individer som är intellektuellt funktionsnedsatta. Det skulle även vara 
värdefullt att framtida forskning belyser dessa individers möjlighet till egenvård. 
 
Nyckelord: diabetes mellitus, egenvård, intellektuell funktionsnedsättning, 
personcentrerad omvårdnad, upplevelser 
 



 

Summary 

Background: Diabetes mellitus is more common amongst individuals with an 
intellectual disability compared to the rest of the population. Intellectual disability is a 
cognitive impairment which results in difficulties with processing information and 
applying and building knowledge. Self-management is a term used to describe the 
activities that the individual perform in order to cure disease and promote health.  
 
Objective: To describe experiences of what affects self-management amongst 
individuals with an intellectual disability and diabetes. 
 
Method: Literature review, with an inductive approach, with a review of relevant 
qualitative articles found in CINAHL and PsychINFO. The snowballing method is also 
used for collecting data. The result is compiled using an integrated analysis.   
 
Result: Difficulties with receiving and using information is experienced to impede the 
ability to self-manage diabetes amongst individuals with intellectual disability and 
diabetes. The understanding of diabetes and intellectual disability amongst health care 
professionals and contextual support is also experienced to affect self-management. 
 
Conclusion: Within the context of the nursing program it would be useful with more 
dedicated education about intellectual disability. More research about these 
individuals’ ability to self-manage would be useful as well. Within the health care 
system actions should be taken to meet the need for information that is suited for 
individuals with intellectual disability. 
 
Keywords: diabetes mellitus, experiences, intellectual disability, person centred care, 
self-management 



 

Innehållsförteckning 

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

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

Intellektuell funktionsnedsättning ..................................... 1 

Diabetes Mellitus ...................................................... 2 

Egenvård ............................................................... 3 

Syfte ............................................... 4 

Material och metod .................................. 4 

Design ................................................................. 4 

Urval .................................................................. 4 

Datainsamling .......................................................... 4 

Dataanalys ............................................................. 5 

Etiska överväganden .................................................... 5 

Resultat ............................................ 7 

Upplevelser relaterade till individen med diabetes ..................... 7 

Den kognitiva förmågan ................................................ 7 

Begränsningar relaterade till flerfunktionshinder ..................... 8 

Förmågan till självinsikt ............................................. 8 

Egen motivation som drivkraft ......................................... 9 

Känslor som påverkar .................................................. 9 

Tro på sin egen förmåga .............................................. 10 

Upplevelser relaterade till kunskapen hos vårdteamet .................. 10 

Kunskapen om diabetes ................................................ 10 

Kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning ...................... 10 

Upplevelser relaterade till stödet från omgivningen ................... 11 

Behov av stöd från närstående ........................................ 11 

Anpassat stöd och struktur ........................................... 11 

Boendeformens påverkan ............................................... 12 

Upplevelser av ekonomiska begränsningar i vardagen .............................. 13 

Diskussion ......................................... 14 

Metoddiskussion ....................................................... 14 

Resultatdiskussion .................................................... 15 

Slutsatser ......................................... 17 

Referenser ......................................... 18 

Bilagor 



 

1 

 

Inledning 

För att en person med intellektuellt funktionshinder ska kunna leva med diabetes 
mellitus som en del av vardagen krävs det ofta individanpassad undervisning. 
Utgångspunkten är att individen ska ta eget ansvar för att ohälsa inte ska uppstå. För 
att uppnå upplevelsen av hälsa behöver individen känna att den får stöd och 
vägledning. Det förutsätter att vårdpersonalen inte enbart fokuserar på sjukdomens 
behandlingsmål utan också ser till individens hela livssituation (Agardh & Berne, 
2009). Ungefär två till tre procent av världens befolkning räknas som intellektuellt 
funktionsnedsatta enligt Ineland, Molin & Sauer (2009). Diabetes mellitus är mer 
vanligt förekommande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Cirka 
19,4 procent av individer med intellektuell funktionsnedsättning har sjukdomen 
diabetes mellitus jämfört med 3,8 procent förekomst hos individer utan intellektuell 
nedsättning (Reichard & Stolzle, 2011). År 2014 levde mer än 387 miljoner människor 
världen över med diabetes mellitus. Denna siffra förväntas till år 2035 stiga till 592 
miljoner människor. Hälso- och sjukvårdskostnaderna globalt för sjukdomen var år 
2014 en summa på 612 miljarder amerikanska dollar (International Diabetes 
Federation, 2014). I denna litteraturöversikt avser fortsättningsvis begreppet diabetes 
sjukdomen diabetes mellitus. 
 

Bakgrund 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som en kognitiv funktionsnedsättning som 
till största delen, cirka 90 procent, beror på en hjärnskada. Resterande del beror på 
den normala variationen av intelligens. Orsaker till hjärnskador kan bland annat vara 
sjukdomar hos mamman eller fostret samt kan också bero på missbildningar och 
kromosomavvikelser hos individen (Ineland, Molin & Sauer, 2009; Holt et al., 2012). 
Intelligens brukar betraktas som en personegenskap som är relativt stabil och inte 
förändras nämnvärt över tid. Intelligensen påverkar bland annat hur vi tänker, löser 
problem och resonerar. Individer med intellektuella nedsättningar har därför 
svårigheter att ta in och bearbeta information samt tillämpa och bygga kunskap 
(Granlund & Göransson, 2012). Det är inte ovanligt att individer med intellektuell 
funktionsnedsättning har en kombination av olika funktionsnedsättningar. De 
vanligaste tillkommande nedsättningarna är epilepsi, synskador, hörselskador och 
rörelsehinder (Ineland et al., 2009; Holt et al., 2012; Wilder & Granlund, 2012). 
 
Huvudkriteriet för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning är ett IQ, 
intelligenskvot, som ligger mellan 1 och 70. Cirka två till tre procent av befolkningen 
räknas ha ett IQ som ligger inom detta intervall. Den största andelen av dem räknas 
som lindrigt funktionsnedsatta och har ett IQ mellan 50 och 70. Med socialt stöd och 
utbildningsstöd i skolan kan de flesta med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 
fungera väl i samhället med arbete och familj. Individer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning behöver dock mer omfattande stöd i vardagen. Deras behov av 
stöd och omsorg i vardagen är oftast så omfattande att de behöver bo i särskilt boende 
(Ineland, Molin & Sauer, 2009; Holt et al., 2012; Granlund & Göransson, 2012). 
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Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är en sjukdom som fyra procent av den svenska befolkningen lever 
med och förekomsten av sjukdomen har ökat den senaste tiden (Jacobsen, Kjeldsen, 
Ingvaldsen, Buanes, & Røise, 2009). Den individ som drabbats av diabetes mellitus har 
en brist i sin produktion av peptidhormonet insulin. Diabetes mellitus är en kronisk 
metabol sjukdom som har hyperglykemi samt rubbningar i kolhydrat-, fett- och 
proteinomsättningen som typiska kännetecken. Diabetes mellitus delas upp i fyra olika 
kategorier: typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, andra specifika typer av diabetes och 
graviditetsdiabetes (Agardh & Berne, 2009). De olika varianterna av diabetes har olika 
orsaker. Typ 1- diabetes innebär en total insulinbrist på grund av en autoimmun 
sjukdom som angriper de insulinproducerande betacellerna i pankreas langerhanska 
öar (Undlien & Følling, 2004). Typ 2 diabetes innebär att kroppen i viss utsträckning 
är resistent mot insulin och den kan även ha en delvis brist på insulin (Jacobsen et al. 
2009). Konsekvensen blir att även om insulinproduktionen i kroppen är normal är 
effekten av den utebliven ute i vävnaderna (Butler et al. 2003). Orsaken beror på att 
betacellerna i pankreas har en nedsatt förmåga till snabb utsöndring av insulinet samt 
att det i lever och perifera vävnader råder insulinresistens. Riskfaktorer för diabetes 
typ 2 är bland annat förekomst av diabetes i den närmaste familjen, hypertoni, övervikt 
och blodfettsrubbningar (Jacobsen et al. 2009). 
 
Diabetes kan leda till både akuta och sena komplikationer. En akut komplikation till 
diabetes är hypoglykemi som innebär för låg plasmaglukosnivå. Hypoglykemi beror på 
dåligt reglerat blodsocker och kan variera i svårighetsgrad från lättare 
insulinkänningar till insulinkoma (medvetslöshet). Hyperglykemi kan också leda till 
akuta komplikationer. Utan behandling kan hyperglykemi leda till diabeteskoma. Sena 
komplikationer av diabetes är relaterade till att långvarig hyperglykemi påverkar 
kroppens vävnader negativt. Långvarig hyperglykemi leder framförallt till 
kärlförändringar, det vill säga att blodkärlen skadas. För att undvika komplikationer 
av sin diabetes är det viktigt med god plasmaglukosreglering. Det kan uppnås genom 
regelbundna plasmaglukoskontroller, läkemedelsbehandling (bestående av 
exempelvis insulininjektioner och blodsockersänkande tabletter), samt sund kost och 
fysiskt aktivitet. Även fotvård och att undvika riskbeteenden som exempelvis rökning 
kan främja bättre hälsa vid närvaro av diabetes. Det är även värdefullt att regelbundet 
besöka läkare och annan utbildad vårdpersonal, som diabetessjuksköterska och dietist, 
för kontroller av sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012; Dammen Mosand & Stubberud, 
2011). American Association of Diabetes Educators (2010) listar ett antal olika 
egenvårdsbeteenden som visats förutspå god plasmaglukosreglering, ge minskad risk 
för komplikationer och främja livskvalitet. Dessa är hälsosam kosthållning, fysisk 
aktivitet, plasmaglukoskontroller, följsamhet till läkemedelsbehandling, god 
problemlösningsförmåga, ändamålsenliga copingstrategier och riskminskande 
beteenden. Enligt en litteraturöversikt av Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy 
(2013) har individens egenvård stor påverkan på sjukdomens framfart och utveckling. 
 
Diabetes är mer vanligt förkommande hos individer med intellektuell 
funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen. Enligt siffror från Rey-Conde 
och Lennox (2007) är diabetes mellitus typ 1 35 gånger vanligare hos individer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Studien anger ingen exakt siffra på förekomsten av 
typ 2 diabetiker bland intellektuellt funktionshindrade. En annan studie gjord av 
Reichard and Stolzle (2011) visar att förekomsten av diabetes hos intellektuellt 
funktionshindrade är betydligt vanligare än hos individer som inte har den 



 

3 

 

begränsningen. Hos individer med intellektuell funktionsnedsättning var förekomsten 
19,4 procent jämfört med 3,8 procent hos den övriga befolkningen. 

Egenvård 

Att drabbas av en långvarig sjukdom, såsom diabetes, är en händelse som kan förändra 
livet. Det kan innebära en förlust och ett hot mot den egna identiteten. Vid diabetes 
kan individens vardag förändras. Individens möjligheter att nå de mål som han eller 
hon hade innan sjukdomen riskerar att begränsas. Det kan påverka hur individen med 
diabetes upplever sig själv samt hur omgivningen förhåller sig kring situationen. En 
individ som drabbats av en långvarig sjukdom kan behöva lära sig hantera den nya 
situationen och behöver kanske finna en ny mening i livet för att få en fungerande 
vardag. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja den vårdsökande att hitta mening 
med det nya som skett i och med sjukdomen. Det kan innebära att stödja den 
vårdsökande till egenvård genom information och undervisning (Berglund, 2012). 
 
Förmågan att kunna hantera och använda sig av information kan ligga till grund för en 
individs egenvård. Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot, 
behandla och använda sig av information. Informationen bör därför förmedlas till den 
vårdsökande på ett sätt som denne kan ta emot och förstå (Granlund & Göransson, 
2012). Egenvård är ett begrepp som används för att beskriva de insatser som den 
enskilde individen vidtar för att lindra eller bota sjukdomar och främja hälsa (Kneck, 
2013). Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1995) beskriver egenvård som de 
handlingar en individ initierar och utför i syfte att främja liv, hälsa och välbefinnande. 
Enligt Orems egenvårdsteori är människan i grunden motiverad och har den förmåga 
som krävs för egenvård. Ibland överstiger emellertid kraven på egenvård individens 
egenvårdsförmåga. Orem använder begreppet ”egenvårdsbrist” för att beskriva detta. 
Enligt Orems teori ska omvårdnaden vid egenvårdsbrist syfta till att hjälpa individen 
att återvinna sin egenvårdskapacitet så långt som möjligt (Kirkevold, 2000). I 
sjuksköterskans arbete ingår det att främja den vårdsökande individens förmåga till 
egenvård genom bland annat patientundervisning (Berglund, 2012). Wilson och 
Goodman (2011) lyfter fram att egenvård är viktigt för att en individ ska kunna hantera 
en sjukdom på ett så optimalt sätt som möjligt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 
1982:763) har den vårdsökande individen rätt att medverka i sin behandling och vård 
i så stor utsträckning som möjligt. Detta ökar individens autonomi, det vill säga 
självbestämmande (Berglund, 2012). 
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Syfte 

Syftet med den här litteraturöversikten är att beskriva vad som upplevs påverka 
egenvården hos individer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. 

Material och metod 

Design 

Arbetets design följer formen för en allmän litteraturöversikt, med genomgång av 
kvalitativa artiklar som beskriver upplevelser av vad som påverkar egenvården hos 
individer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. Enligt Friberg (2012) 
gör syftet med att göra en litteraturöversikt det möjligt att kunna åskådliggöra vad 
befintlig forskning inom ett valt område visar. Litteraturöversikten utgår från en 
induktiv ansats vilket innebär att analysera och dra slutsatser av erfarenheter. Vid 
induktiv analysmetod är utgångspunkten inte i någon teoretisk modell vid 
dataanalysen (Patel & Davidsson, 2011). Det innebär att artiklarnas resultat studeras 
förutsättningslöst, synliggörs så korrekt som möjligt och ingen teori används som 
utgångspunkt. 
 

Urval 

Söktermerna som användes vid litteratursökningen var: intellectual disabilit*, learning 
disabilit*, diabetes, patient education (se bilaga 2). Inklusionskriterium under 
sökningen innefattade peer reviewed, engelskspråkig samt att artikeln ska vara 
publicerad mellan år 2005 och 2015. Ytterligare ett inklusionskriterium var att 
studierna skulle ha etiskt tillstånd eller visa på etiskt övervägande. Vid 
artikelsökningen lästes abstrakten till de artiklar som bedömdes relevanta för arbetet 
utifrån valt syfte. I det här stadiet exkluderades litteraturöversikter eftersom endast 
originalartiklar ska användas vid en litteraturöversikt (Kristensson, 2014). Ålder var 
även ett exklusionskriterium. Det innebär att inga artiklar med deltagare som är yngre 
än 18 år inkluderades. Även studier som fokuserade på medicinsk behandling 
exkluderades. 

Datainsamling 

De artiklar (tio stycken) som, efter att abstraktet lästs, fortfarande var relevanta för 
syftet lästes sedan i fulltext. Kvalitetsgranskning (se bilaga 4) gjordes av dessa tio 
artiklar. Protokollet för den aktuella kvalitetsgranskningen är framtaget vid 
Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Åtta av dem togs sedan 
vidare till arbetet för resultatet. Vid kvalitetsgranskning av dessa åtta artiklar fick sex 
stycken tolv poäng av tolv möjliga och de resterande två fick elva poäng. Ytterligare en 
artikel användes till arbetet. Denna artikel hittades inte via någon av sökmotorerna 
utan den är primärreferens till en av de andra artiklarna som tagits vidare till 
resultatet. Att hitta ny litteratur på detta sätt med hjälp av referenslistor kallas 
snowballing (SBU, 2010a). En kvalitetsgranskning gjordes av artikeln som gav den tolv 
poäng av tolv möjliga. 
 
Artikelsökmotorerna som användes var CIINAHL, “Culmulative Index to Nursing and 
Allied health Literature”, och PsychINFO. Dessa sökmotorer är inriktade på området 
omvårdnad. Begränsningar gjordes utifrån valt syfte, med inriktning på artiklar som 
handlar om individer som har en intellektuell funktionsnedsättning samt diabetes. 
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Söktermerna som användes kombinerades med de så kallade Booleska 
sökoperatörerna AND och OR. AND används för att kombinera söktermer med 
varandra och OR används för att söka på liknande begrepp. Användningen av AND och 
OR ger således fler antal träffar vid artikelsökning (Kristensson, 2013). Trunkering av 
sökord användes för att få med olika böjelser av sökordet. En asterisk sätts då efter 
stammen av ordet (Östlundh, 2012). Citationstecken användes även i båda 
sökmotorerna. Användandet av citationstecken gjorde endast skillnad på antalet 
träffar i PsychINFO. 
 

Dataanalys 

Arbetet sammanställdes genom en integrerad analys vilket är ett sätt att sammanställa 
resultaten av flera olika studier till en litteraturöversikt. Den integrerade analysen gör 
det möjligt att på ett överskådligt sätt presentera resultatet (Kristensson, 2014). Enligt 
Kristensson görs detta bäst genom att analysen görs i olika steg. Det första steget går 
ut på att identifiera likheter och skillnader i studiernas resultat. I det andra steget hittas 
kategorier som sammanfattar resultatet från de olika studierna och som relaterar till 
varandra. I det tredje steget sammanställs resultatet under de olika kategorierna 
(Kristensson, 2014). Materialet för dataanalysen är resultaten av tidigare forskning 
som är relevant för syftet i denna litteraturöversikt. Syftet med den här 
litteraturöversikten var att beskriva vad som upplevs påverka egenvården hos individer 
med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. 
 
För att få en god bild av vad artiklarna handlade om sammanställdes en artikelmatris 
(se bilaga 3). Artiklarna delades upp mellan författarna och lästes separat i fulltext. 
Delarna i de tilldelade artiklarna som bedömdes vara relevanta för att besvara syftet 
ströks under i olika färger. Studiens syfte var att beskriva vad som upplevs påverka 
egenvården hos individer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. 
Medförfattarens tilldelade artiklar lästes även i fulltext och artiklarna diskuterades 
sedan gemensamt igenom. Genom gemensam diskussion plockades delar i artiklarna 
ut som bedömdes relevanta att ta med till resultatet för att besvara syftet. Ur delarna 
som tagits fram kunde likheter och skillnader börja urskiljas som resultatet kunde 
delas in under. Efter ytterligare genomgång av litteraturen gjordes en 
språköversättning, från engelska till svenska, samt en sammanställning av upplevelser 
av vad som påverkar egenvården hos individer med intellektuell funktionsnedsättning 
och diabetes. Upplevelserna som hittades diskuterades igenom mellan medförfattarna 
och ur denna diskussion arbetades det fram ett antal huvudkategorier. Dessa blev till 
en början preliminära för att sedan ändras under arbetets gång. Underkategorier 
skapades sedan för att kunna separera de indelade enheterna ytterligare. 

Etiska överväganden 

I denna litteraturöversikt handlar det etiska motivet om att förbättra kunskapen om 
individer med intellektuell funktionsnedsättning samt om vad som upplevs påverka 
dessa individers egenvård. Den här litteraturöversikten har ingen känslig data 
förvarad, det föreligger således ingen risk mot konfidentialiteten. Artiklarna som 
använts för resultatet har etiskt tillstånd från etisk kommitté samt att den här 
litteraturöversiktens författare har beaktat etiskt övervägande vid kvalitetsgranskning. 
Två av studierna (Cardol, Rijken, & van Schrojenstein Lantman-de Valk, 2011; Cardol, 
Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk, 2012) har inte etiskt tillstånd eftersom 
etiskt tillstånd enligt Nederländsk lag, vid tidpunkten när studierna var gjorda, endast 
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behövs vid interventionsstudier. Dessa artiklar bedöms av den här studiens författare 
visa på etiskt övervägande bland annat eftersom deltagarna fått information om 
studien och sedan gett sitt informerade samtycke att delta. Enligt Kristensson (2014) 
ska det i en studie som involverar människor hela tiden arbetas utifrån fyra centrala 
etiska principer. Dessa är autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen 
och rättviseprincipen (Kristensson, 2014).  
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Resultat 

Analysen av den insamlade datan resulterade i tre stycken huvudkategorier. De 
slutgiltiga huvudkategorierna blev tre stycken. Den första huvudkategorin är 
upplevelser relaterade till individen med diabetes, med underkategorierna den 
kognitiva förmågan, flerfunktionshinders påverkan, förmågan till självinsikt, egen 
motivation som drivkraft, känslor som påverkar samt tro på sin egen förmåga. Den 
andra huvudkategorin är upplevelser relaterade till kunskapen hos vårdteamet med 
underkategorierna kunskapen om diabetes samt kunskapen om intellektuell 
funktionsnedsättning. Den tredje och sista huvudkategorin är upplevelser relaterade 
till stödet från omgivningen med underkategorierna behov av stöd från närstående, 
anpassat stöd och struktur, boendeformens påverkan och slutligen upplevelser av 
ekonomiska begränsningar i vardagen. 
 

 
I denna litteraturöversikt avser fortsättningsvis begreppet vårdare 
omvårdnadspersonal som är delaktiga i den dagliga omvårdnaden kring individen med 
intellektuell funktionsnedsättning. Begreppet innefattar inte den legitimerade 
sjuksköterskan, då dennes profession benämns med begreppet sjuksköterska. 

Upplevelser relaterade till individen med diabetes  

Den kognitiva förmågan 
I en studie av Dysch, Chung & Fox (2012) kunde upplevelsen av att inte vara i kontroll 
över sin sjukdom ses bland deltagarna. En anledning kan vara att individer med 
intellektuell funktionsnedsättning har begränsad kognitiv förmåga att förstå abstrakt 
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och komplex information relaterad till diabetes. Bland deltagarna rådde oklarheter om 
varför just de fått sjukdomen och huruvida diabetes var en livslång sjukdom. 
Författarna till studien belyser att individer med intellektuell nedsättning kan ha 
svårigheter med abstrakta begrepp som irreversibelt och reversibelt. Resultatet visade 
också att individer med intellektuell funktionsnedsättning upplevde sig ha svårigheter 
att minnas information vilket upplevdes påverka egenvården (Dysch et al., 2012). I en 
studie av Rey-Conde, Lennox och McPhee (2005) diskuteras erfarenheter av vad som 
påverkar vården för diabetiker med intellektuell funktionsnedsättning. Det största 
hindret för egenvård upplevdes av deltagarna vara den nedsatta kognitiva förmågan 
som intellektuell funktionsnedsättning innebär. Problem upplevdes uppstå när 
individerna med diabetes inte kunde förstå den information de fått. De upplevdes ha 
svårigheter att hantera och ta till sig av information när svåra ord och begrepp 
användes. De intervjuade upplevde även att individerna med diabetes hade lätt för att 
glömma den information de fått. Detta sammantaget upplevdes göra det svårt för 
närstående och vårdare att ge information om diabetes till individer med intellektuell 
funktionsnedsättning som har sjukdomen. I en studie av Hillege, Evans & Gallagher 
(2013) upplevde deltagarna att deras vuxna barn hade viss kunskap rörande rutiner 
och utrustning för plasmaglukoskontroller. Dock upplevdes barnen, enligt deltagarna, 
ha bristande förståelse för vad blodsockervärdet egentligen betyder. I studien av 
Hillege et al. (2013) uppgav deltagarna även att de upplevde att individer med 
intellektuell funktionsnedsättning och diabetes har svårare än andra att identifiera 
symptomen på såväl hypoglykemi som hyperglykemi. Dock upplevde de att 
individerna med diabetes hade en viss förståelse för komplikationerna relaterade till 
diagnosen. En studie av Hale, Trip, Whitehead och Conder (2011) visar att deltagarna 
upplevde motion som en värdefull del i egenvården kring diabetes. Studien visar även 
att de hade en viss kunskap rörande kostens inverkan på sjukdomen. Dock saknades 
djupare kunskap om vad som är en optimal diet, även hos de deltagare som ansågs ha 
en god kunskap om diabetes. Studiens resultat är samstämmigt med resultatet av en 
studie av Cardol, Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk. (2012). Deltagarna i 
studien hade generellt sett praktisk kunskap när det gällde kosten. Deltagarna kunde 
emellertid inte helt förstå varför de inte kunde äta vad de ville när de ville. De upplevde 
ändå att den praktiska kunskapen var användbar som riktmärke för dem i vardagen. 

Begränsningar relaterade till flerfunktionshinder 
Dysch, Chung & Fox (2012) visar i sin forskning exempel på hur en av deltagarna 
upplevde att nedsatt syn påverkar egenvården vid diabetes negativt. Deltagaren hade 
en synnedsättning, vilket i sin tur gjort att denne alltid behövt hjälp att hantera sin 
diabetes. Enligt en studie av Hale, Trip, Whitehead & Conder (2011) upplevde 
deltagarna att nedsatt syn gör det svårt att läsa av blodsockermätaren. Hjälp från 
omgivningen behövs då i form av vårdare och närstående. I en studie av Hillege, Evans 
& Gallagher (2013) upplevde deltagarna att motoriska svårigheter kan göra det 
problematisk för individer med intellektuell funktionsnedsättning att hantera 
utrustning för egenvård vid diabetes. 

Förmågan till självinsikt 
I en studie av Gill och Fazil (2013) intervjuades deltagarna om hur de arbetar för att 
främja hälsosamma matvanor hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Studien visar att deltagarna sätter gränser och restriktioner gällande maten för de 
individer som räknas som gravt funktionsnedsatta. Deltagarna uppger att grunden för 
att sätta gränser och restriktioner för dem ligger i att se till den vårdsökandes bästa. 
De vårdsökande som räknas som lindrigare funktionsnedsatta ges emellertid större 
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valfrihet rörande kosten. Deltagarna upplever dock att det ofta leder till 
ohälsosammare val av mat. I en studie av Cardol, Rijken och van Schrojenstein 
Lantman-de Valk (2011) lyfts beteenden som att äta i hemlighet, stjäla mat och brist 
på ansvarstagande som exempel till varför deltagarna inte alltid upplever att de kan 
lita på individer med intellektuell funktionsnedsättning när det gäller mat. I en studie 
av Cardol, Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) upplevs självinsikten 
påverka egenvården. Deltagarna i studien upplevde inte sig själva som sjuka och hälsan 
upplevdes inte vara en större källa till oro trots närvaron av diabetes. Övervikt 
upplevdes emellertid vara en källa till oro hos deltagarna, eftersom medvetenhet fanns 
om att övervikt påverkar sjukdomen negativt. 

Egen motivation som drivkraft 
Enligt en studie av Cardol, Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) 
upplevs motivationen spela roll för egenvården. De deltagare som var aktiva när det 
gällde egenvård var mer medvetna om sin diabetes och de upplevde sig därför vara mer 
motiverade att hantera sin diabetes så självständigt som möjligt. Några av deltagarna 
upplevde stolthet över att kunna göra så mycket som möjligt på egen hand trots att 
stöttning från personal behövdes. Deltagare i en studie av Cardol, Rijken och van 
Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) upplevde att individer med intellektuell 
funktionsnedsättning inte alltid var motiverade till att vara engagerade i 
egenvårdsaktiviteter. Det sågs av deltagarna som ett karaktärsdrag eller som ett 
bristande intresse i hälsorelaterade frågor. De individer som inte upplevdes värdesatta 
självständighet och ansågs ha bristande motivation sågs av deltagarna som lata och 
passiva. Om motivationen var högre hos individerna upplevdes de tvärtom visa 
intresse för den egna hälsan och egenvård. 

Känslor som påverkar 
En individs känslor har enligt flera studier visats ha betydelse för dennes egenvård och 
egenvårdförförmåga vid diabetes (Dysch, Chung & Fox, 2012; Rey-Conde, Lennox och 
McPhee, 2005; Cardol, Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk, 2011; Cardol, 
Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk, 2012). I studien av Dysch et al. (2012) 
upplevde en av deltagarna att det var svårt att anpassa sig till sjukdomens krav och 
restriktioner när det gällde att ta regelbundna blodsockerkontroller. Det berodde på 
att deltagaren sällan kände sig “på humör” för plasmaglukoskontroller. Känslor av att 
vara uttråkad eller deprimerad upplevs av en annan deltagare minska följsamheten till 
läkemedelsordinationen. Studien av Cardol et al. (2012) belyser upplevelsen av 
humörets betydelse för egenvården. Studiens författare menar att diabetes är 
associerad med negativa känslor. När det gäller den känslomässiga inverkan av 
diabetes sade de flesta deltagarna att de hade vant sig vid att leva med sjukdomen. I 
studien pratade deltagarna bland annat om de tester och injektioner som är 
nödvändiga vid diagnosen diabetes. Trots att de vant sig vid momenten uttryckte de 
negativa känslor över momenten eftersom kontrollerna och injektionerna upplevdes 
göra ont och en del var rädda för nålar. En del av deltagarna kände sig kontrollerade 
och upplevde känslor av förlust relaterat till kostbegränsningar. Studien visar att 
känslor av ensamhet och depression upplevs påverka egenvårdsförmågan negativt av 
deltagarna. Ytterligare erfarenheter relaterade till känslor belyses i en studie av Cardol 
et al. (2011). Författarna har intervjuat deltagarna om vilka känslor som upplevs 
påverka en individs egenvård. Att individen med diabetes uppfattas nervös, spänd, 
frustrerad eller lynnig upplevs av deltagarna vara känslor som påverkar egenvården 
negativt.       
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Tro på sin egen förmåga 
Enligt Cardol, Rijken och van Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) är det värdefullt 
att tro på sina förmågor för att kunna använda sin kunskap och utveckla 
egenvårdsförmåga. Samma studie visar att deltagarna upplever att närstående är en 
viktig källa för att utveckla självförtroende. Ett faktiskt exempel på när bristande tro 
på den egna förmågan kan bli ett hinder för egenvården syns i en studie av Hillege, 
Evans & Gallagher (2013). En del av deltagarna uppgav att de upplevde sig 
självmedvetna när tron på den egna förmågan sattes på prov ute i allmänheten. Det 
kunde handla om att ta plasmaglukoskontroller eller att ge sig själv en insulininjektion 
i offentliga miljöer. Ett annat perspektiv lyfts i en studie av Hale, Trip, Whitehead & 
Conder (2011). Studiens resultat visar att individer med en intellektuell 
funktionsnedsättning kan ha för hög tilltro till sin egenvårdsförmåga vid diabetes. En 
av deltagarna i studien uppgavs av en närstående ha för stor tilltro till sin 
egenvårdsförmåga. Den närstående upplevde därför att någon behövde övervaka 
situationen, till exempel vid plasmaglukoskontroller, för att säkerställa att allt gick rätt 
till. Deltagaren hade enligt den närstående självuppfattningen att den egna förmågan 
att själv hantera sin diabetes var ganska god trots att så inte var fallet. Enligt den 
närstående kunde individen därför övertyga och lura ny personal till att tro på den 
självupplevda förmågan. 

Upplevelser relaterade till kunskapen hos vårdteamet 

Kunskapen om diabetes 
Individer med intellektuellt funktionshinder upplever sig vara beroende av vårdare och 
närstående för att få information om diabetes som de kan förstå (Cardol, Rijken & van 
Schrojenstein Lantman-de Valk, 2012). I en studie av Cardol, Rijken & van 
Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) upplever deltagarna att graden av kunskap om 
diabetes hos vårdare påverkar egenvården hos diabetiker som har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Deltagarna upplever att kunskapen om diabetes bland vårdare 
varierar. Enligt studien har de flesta vårdare genomgått extra utbildning om diabetes 
men i vilken omfattning utbildning erbjöds varierade. Det kunde ibland helt bero på 
vårdarens initiativ. Av studiens deltagare upplevde majoriteten av dem inte att 
diabetes är en allvarlig sjukdom. Först när den vårdsökande behövde ta injektioner 
med insulin, eller om det fanns oro för medvetslöshet hos individen, sågs diabetes som 
en mer allvarlig sjukdom. I en studie av Rey-Conde, Lennox och McPhee (2005) 
upplevde de deltagande vårdarna och närstående att bristen på kunskap om diabetes, 
hos vårdteamet, var ett stort hinder för att uppnå god egenvård hos individer med 
diabetes som är intellektuellt nedsatta. I studien lyfter en vårdare fram problematiken 
kring bristande kunskap om diabetes som denne upplever finns bland vårdare. 
Vårdaren belyser hur viktigt det är med kunskap om diabetes i omsorgsarbetet kring 
en individ med sjukdomen. I vårdarens roll ingår det bland annat att följa med den 
vårdsökande personen till möten med olika specialister. Vårdaren upplevde att det var 
svårt att förstå samtalet under dessa möten på grund av bristande kunskap om 
diabetes. I studien av Cardol et al. (2011) upplever deltagarna att bristande kunskap 
om diabetes, och om hur man stöttar egenvård hos individer med intellektuell 
funktionsnedsättning, påverkar utvecklande av egenvård negativt. 

Kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning 
I en studie av Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) ser flertalet 
av deltagarna negativt på individer med intellektuell funktionsnedsättning och 
diabetes rörande dessa individers förmåga att lära sig om och hantera sin diabetes. 
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Deltagarna ville till största möjliga mån upprätthålla en personcentrerad vård men 
upplevde det var svårt att göra det. Det berodde på att de upplevde svårigheter när det 
gäller att involvera individerna med intellektuellt funktionsnedsättning i hanteringen 
av diabetes. Ett annat dilemma upplevdes vara när den personcentrerade vården och 
respekten för autonomi krockar med att ta hand om den vårdsökandes hälsa (Cardol 
et al., 2011). 
 
Wilkinson, Dreyfus, Cerreto, & Bokhour (2012) tar upp ett annat perspektiv och belyser 
i sin studie läkares kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna i 
studien beskriver att de ofta känner sig obekväma och osäkra i mötet med individer 
som har en intellektuell funktionsnedsättning. De upplever att det är svårt att 
kommunicera och interagera med dessa individer. Deltagarna beskriver att de har 
bristande utbildning och kunskap när det gäller att ta hand om individer som är 
intellektuellt funktionsnedsatta. 

Upplevelser relaterade till stödet från omgivningen 

Behov av stöd från närstående 
En studie av Hillege, Evans & Gallagher (2013) fokuserar på upplevelser hos 
närstående till individer med särskilda behov. Deltagarna i studien upplevde att deras 
vuxna barn har behov av stöttning vid många vardagliga aktiviteter på grund av den 
intellektuella funktionsnedsättningen. Individer med intellektuell 
funktionsnedsättning förlitar sig på det stöd de får från närstående i det vardagliga 
ansvaret och hanteringen av sin diabetes. Deltagarna upplevde ett dilemma när det 
gällde deras vuxna barns självbestämmande och självständighet. De slets mellan att 
antingen personligen trygga sitt barns situation genom att själva tillgodose alla dennes 
behov eller att låta barnet ta egna risker i strävan efter lärande och självständighet. 
Studier av Hale, Trip, Whitehead & Conder (2011) och Cardol, Rijken & van 
Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) visar att deltagarna upplevde att anhöriga är 
en viktig källa för information rörande diabetes och intellektuell funktionsnedsättning. 
Några av deltagarna i studien av Hale et al. (2011) hade även närstående med 
diagnosen diabetes vilka av deltagarna upplevdes vara en källa för självidentifikation 
och information. Studien av Cardol et al. (2012) visar att deltagarna upplever att 
närstående och omsorgspersonal fungerar som ett uppskattat stöd i 
informationshanteringen av diabetes. 

Anpassat stöd och struktur 

Att anpassa och hitta lösningar 
I en studie av Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) upplevde 
deltagarna det som positivt när vårdare eller närstående följer med till olika möten 
med specialister. Vårdaren eller den närstående kan senare förklara informationen på 
ett enklare språk som individen med intellektuell funktionsnedsättning kan förstå. 
Resultatet i denna studie överensstämmer med resultatet av en studie av Baumbusch, 
Phinney & Baumbusch (2014). Deras studie visar att deltagarna upplevde det vara till 
stöd när deras läkare främjade användningen av alternativa kommunikationsstrategier 
såsom att ha någon med sig vid läkarbesöket. I studien intervjuas deltagarna om hur 
de upplevde möten med läkare. Studien ger även exempel på andra 
kommunikationsstrategier som kan vara till stöd för de som är intellektuellt 
funktionsnedsatta. En deltagare brukade, när han inte hade någon som kunde följa 
med, ha med sig en diktafon till sina läkarbesök för att spela in det som läkaren säger. 
Sedan kunde han spela upp informationen när han var med någon som kunde 
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översätta samtalet till ett enkelt språk. Vilja och förmåga hos läkaren att stötta 
patienternas förståelse genom att använda ett enkelt språk upplevdes även göra 
informationen mer lättbegriplig. I en studie av Gill och Fazil (2013) har deltagarna 
intervjuats om deras erfarenheter och syn när det gäller att främja hälsosamma 
matvanor hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. En av deltagarna lyfter 
att de försöker uppmuntra individerna med intellektuell funktionsnedsättning att vara 
så delaktiga i att planera veckans matsedel som möjligt. Som stöd används bland annat 
böcker, med bilder på mat, för att göra informationen mer konkret. Enligt en studie av 
Rey-Conde, Lennox och McPhee (2005) upplevde de deltagande anhöriga och 
vårdarna att individer med intellektuell funktionsnedsättning bör få anpassad 
information och material. Det kunde enligt dessa deltagare bland annat innebära att 
materialet var visuellt och har stor text för att demonstrera vardagliga aktiviteter. I en 
studie av Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) beskriver 
deltagarna upplevelser av vilka egenskaper hos en vårdare som främjar egenvården hos 
diabetiker med intellektuell funktionsnedsättning. Att vårdaren är flexibel och söker 
lösningar för att göra individen med diabetes delaktig i sin egenvård upplevs främjande 
av deltagarna. Likaså att vårdaren har en positiv inställning till individens förmåga att 
lära, och att vårdaren sätter sin tilltro till denne, upplevs främja den vårdsökandes 
förmåga till egenvård. Studien visar även att deltagarna upplever det värdefullt att en 
vårdare är konsekvent och ger uppmuntran. Cardol et al. (2011) visar att när vårdarens 
stöd var mer inriktat mot kontroll och förbud, än mot att utveckla egenvårdsförmåga 
och självbestämmande, upplevde deltagarna att egenvården hos individer med 
intellektuell funktionsnedsättning påverkas negativt. 
 
En studie av Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2012) visar att 
tillgång till diabetesinformation som är lättbegriplig upplevs av deltagarna vara ett 
viktigt steg mot främjande av egenvård. Deltagarna upplevde att de inte fått 
information om diabetes som de kunde förstå. Studiens resultat överensstämmer med 
resultatet av en annan studie gjord av samma författare 2011. Deltagarna i den studien 
upplever att brist på diabetesinformation (exempelvis broschyrer), som individer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan förstå, är stävjande för utvecklande av 
egenvårdsförmåga hos dessa individer. Resultatet stärks av en studie gjord av Hale, 
Trip, Whitehead & Conder (2011). I studien upplevde en av deltagarna att det är viktigt 
att information om diabetes och behandling ges på ett anpassat och enkelt språk. 

Behov av tydlighet och struktur 
I en studie av Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) upplevde 
deltagarna det betydelsefullt att det finns en strukturerad vårdplan för främjande av 
egenvård hos individer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. Att 
individen med diabetes får vara delaktig vid utformandet av vårdplanen upplevs av 
deltagarna som viktigt. Individen med intellektuell funktionsnedsättning ska då 
konsulteras och vara med på målen som satts. Deltagarna upplevde det även 
betydelsefullt att alla vårdare har ett gemensamt mål för omvårdnaden. Det innebär 
att alla i vårdteamet är informerade om det som står i vårdplanen och håller sig till den. 
Individen med diabetes, vårdare, vårdpersonal och anhöriga jobbar således 
tillsammans mot samma mål. 

Boendeformens påverkan 
Upplevelsen av förlust relaterat till diabetes har i en studie av (Cardol, Rijken & van 
Schrojenstein Lantman-de Valk, 2012) visats vara mer påtaglig för de deltagare som 
levde i gruppboende. De deltagare som hade kostbegränsningar konfronterades då 
oftare med vad de övriga på boendet åt som inte hade samma begränsningar. 
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Individerna med diabetes kunde då se skillnader i maten mellan övriga boende och 
dem själva vilket kunde leda till en känsla av frestelse. Samma studie visar att vissa av 
brukarna som bodde på särskilt boende upplevde inte att de gavs möjlighet att öva på 
och bli trygga i sin egenvård eftersom personal ofta tog över. Det sågs av deltagarna 
som negativt för utvecklande av egenvården (Cardol et al., 2012). Enligt en studie av 
Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk (2011) upplever deltagarna att en 
vårdsökandes egenvård kan påverkas negativt när andra boende kräver mer stöd och 
uppmärksamhet. 

Upplevelser av ekonomiska begränsningar i vardagen 
Ekonomin upplevs påverka möjligheten för individer med intellektuell 
funktionsnedsättning och diabetes att göra hälsosamma val rörande kost och motion 
(Cardol, Rijken & van Schrojenstein Lantman-de Valk., 2012; Hale, Trip, Whitehead & 
Conder, 2011). Ett exempel på det syns i studien av Cardol et al. (2012) där en av 
deltagarna säger sig ha slutat spela fotboll på grund av svårigheter att ta sig till och från 
träningar och matcher. Ett annat exempel syns i studien av Hale et al. (2011) som visar 
att några av deltagarna upplevde att den höga kostnaden för hälsosam mat var ett 
hinder för en hälsosam kosthållning. En studie av Baumbusch, Phinney och 
Baumbusch (2014) visar att deltagarna upplevde att svag ekonomi skapade svårigheter 
när det gällde att ha råd med mediciner. 
 

  



 

14 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens resultat fokuserar på egenvård vid diabetes hos individer med 
intellektuell funktionsnedsättning, men går också att jämföra med egenvård vid andra 
sjukdomar hos individgruppen. Artiklar som beskriver tidigare forskning gav en 
värdefull bild av kunskapsläget inom valt område. För att svara på syftet har kvalitativa 
artiklar använts. Kvalitativ forskning utgår från att varje människa har en unik 
verklighetsuppfattning, som präglas av individens tolkningar, och används för att 
beskriva individers upplevelser kring en särskild situation (Kristensson, 2014). Om 
syftet med den här litteraturöversikten istället hade varit kvantitativt, exempelvis att 
beskriva hur vanligt ett fenomen är eller hur en faktor påverkar någonting, hade det 
varit lämpligt att använda kvantitativa studier för resultatet. 
 
I kvantitativ forskning är det möjligt att ha med fler deltagare jämfört med i kvalitativ 
forskning. Många deltagare kan öka generaliserbarheten för populationen som 
undersöks (Kristensson, 2014). Några av studierna som använts för resultatet till den 
här litteraturöversikten har få antal deltagare. Författarna till den här 
litteraturöversikten är medvetna om att inkludering av artiklar med få deltagare gör 
resultatet mindre generaliserbart för populationen syftet avser. Eftersom artiklarna 
besvarade syftet gjordes valet att ta med dem till resultatet, trots få antal deltagare. 
 
Vid analysen jämfördes flertalet studier mot varandra och på så sätt hittades skillnader 
och likheter i resultaten. Artiklarna som resultatet bygger på lyfter olika perspektiv på 
ämnet - både läkares, vårdares, närståendes och vårdsökandes upplevelser finns med 
i resultatet. Författarna till den här litteraturöversikten ser det som en styrka att flera 
olika perspektiv är med och belyses eftersom det ger en mer fullständig helhetsbild 
jämfört med om bara ett perspektiv lyfts fram. Syftet med litteraturöversikten utgick 
inledningsvis i att beskriva faktorer som påverkar egenvårdsförmågan hos individer 
med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes. Under bearbetning av resultatet 
blev individens upplevelse av vad som påverkar egenvården hos dessa individer en mer 
värdefull kunskap. Det innebar att resultatet som arbetats fram utgick mer från 
upplevelser och det bidrog till beslut om att ändra syftet. Syftet omformulerades till 
“att beskriva vad som upplevs påverka egenvården hos individer med intellektuell 
funktionsnedsättning och diabetes.”. Detta förklarar att sökorden experience och self-
management inte har använts vid artikelsökningarna trots att dessa ord finns med i 
syftet. Anledningen är att det valda området som har studerats är relativt smalt och 
specifikt. Det finns således begränsat med tidigare forskning inom området. 
Författarna valde att göra ett försök att lägga till experience och self-management som 
sökord men detta resulterade inte i relevanta artiklar. Den här litteraturöversiktens 
författare upplevde att en nackdel med att göra en litteraturöversikt utifrån det valda 
syftet var det begränsade antalet användbara artiklar som kunde användas för 
resultatet. Dessutom var två av de artiklar som hittades gjorda av samma författare. 
Detta kändes dock inte negativt i sig eftersom dessa artiklar fokuserar på olika 
urvalsgrupper. 
 
Fler än en sökmotor har använts vid datainsamlingen vilket gett fler hittade artiklar för 
arbetet jämfört med om endast en sökmotor använts. För datainsamlingen har även 
metoden snowballing använts (SBU, 2010a). Den här litteraturöversiktens författare 
ser både brister och styrkor med snowballing. Fördelen med metoden är att ytterligare 
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en användbar artikel hittats som annars inte hade kommit med i resultatet. Nackdelen 
med snowballingmetoden är att det kan vara svårt för en annan forskare att följa 
metodbeskrivningen och hitta exakt samma artiklar. 
 
Kvalitetsgranskning har gjorts av samtliga artiklar som är med i resultatet. Den här 
litteraturöversiktens författare menar på att det stärker trovärdigheten för resultatet. 
Författarna är samtidigt medvetna om att problem kan uppstå när kvalitetsredovisning 
ska göras om av andra personer. Detta eftersom en kvalitetsredovisning är delvis 
subjektiv och därmed individuell. 
 
Samtliga artiklar som använts för arbetet är skrivna på engelska. Ingen av den här 
litteraturöversiktens författare har dock engelska som modersmål. Författarna är 
medvetna om att detta kan medföra tolkningsfel och således påverka studiens resultat. 
 
Författarna till den här litteraturöversikten har erfarenheter av intellektuell 
funktionsnedsättning och diabetes, både privat och genom arbetserfarenhet, vilket kan 
ha inverkat på resultatet. Förförståelsen kan påverka resultatet eftersom de 
upplevelser som stämmer överens med författarnas egna erfarenheter riskerar att 
lyftas fram i större utsträckning och förklaras då mer ingående. Enligt Kristensson 
(2014) finns det delade uppfattningar gällande att göra tolkningsfria beskrivningar av 
ett fenomen. En del menar att förförståelsen spelar en betydelsefull roll i tolkningen 
och att en tolkning aldrig kan vara helt subjektiv. 

Resultatdiskussion 

Individer med intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta stöd av vårdare eller 
anhöriga i den dagliga hanteringen av sin diabetes. Främsta anledningen till det 
upplevs vara att intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta in och 
använda sig av information, något som upplevs leda till nedsatt egenvårdsförmåga vid 
diabetes. Kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning och diabetes hos 
vårdteamet upplevs av vårdare, närstående och vårdsökande även påverka 
egenvården. 
 
Enligt Hillege, Evans & Gallagher (2013) är individer med intellektuell 
funktionsnedsättning motiverade att sträva efter självständighet i samma utsträckning 
som den övriga populationen. Enligt Szöny och Tideman (2011) har rätten till 
självbestämmande emellertid länge varit begränsad för individer med intellektuell 
funktionsnedsättning. På grund av funktionsnedsättningen har dessa individer 
betraktats som otillräkneliga och som några som behöver tas omhand. Andra har 
därför ansetts lämpligare att bedöma och bestämma vad som är bäst för den enskilde 
individen (Szöny & Tideman, 2011). En slutsats som kan dras av den här 
litteraturöversikten är att individer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har 
bristande förmåga att helt självständigt hantera sin diabetes och ta adekvata 
egenvårdsbeslut. Litteraturöversiktens resultat stärks genom resultatet i en studie 
gjord av Cameron et al. (2010). Deras studie visar att lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning spelar roll för en individs förmåga att självständigt känna igen 
symptomförändringar och göra lämpliga egenvårdsbeslut vid hjärtsvikt. Den här 
litteraturöversikten visar emellertid att egenvårdsförmåga och självständighet hos 
individer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes kan främjas genom stöd 
från omgivningen. Detta styrks genom en studie av Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, 
Stenvall och Hörnsten (2015) där resultatet visar att stöd från anhöriga och vårdgivare 
kan främja empowerment hos individer med diabetes. Den här litteraturöversikten har 
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visat att det är betydelsefullt att omgivningen anpassar och hittar lösningar för att 
främja egenvård och självständighet hos individer som är intellektuellt 
funktionsnedsatta. Grunden är att utgå från den enskilde individens förutsättningar 
och intressen. Att ge information som är anpassad till individers nivå av förståelse är 
exempelvis värdefullt. Ett konkret exempel på när ökad kunskap ger bättre kontroll 
över sjukdomen kan ses i en studie av Beard, Clark, Hurel och Cooke (2009) som visar 
att graden av kunskap om långtidsblodsocker, hos diabetiker, förutspår HbA1c-värdet. 
Studiens resultat visar att god kunskap om vad Hba1c är förknippas med längre HbA1c-
värde och tvärt om. För att kunna anpassa vården och omvårdnaden runt individer 
med intellektuell funktionsnedsättning är det även centralt med kunskap hos 
vårdteamet. Författarna till den här litteraturöversiktens drar slutsatsen att om 
kunskapsnivån hos vårdteamet, rörande diabetes och intellektuell 
funktionsnedsättning, är låg påverkar det egenvården negativt och tvärtom. 
 
Av resultatet kan slutsatsen dras att när personal som finns som stöd för individer med 
intellektuell funktionsnedsättning arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 
ger det ökad möjlighet för individen att ta egna egenvårdsbeslut. Individen känner sig 
på så vis mer självständig vilket författarna till den här litteraturöversikten ser som en 
viktig aspekt i egenvården. Enligt Ekman, Norberg & Swedberg (2011) och Dahlberg & 
Segesten (2010) utgår omvårdnadspersonalen vid personcentrerad omvårdnad från 
den vårdsökandes vilja, drivkrafter och resurser. Den vårdsökande är alltid någon. Det 
är en individ som kan berätta och förklara hur denne känner sig i relation till sjukdom 
och hälsa. Det är således betydelsefullt att lyssna på dennes berättelse och utveckla en 
relation (Ekman et al, 2011). En ömsesidig relation där bådas perspektiv på sjukdom 
synliggörs är grunden för att omvårdnadspersonal och den vårdsökande ska kunna 
sätta ett gemensamt mål med undervisningen (Berglund, 2012; Insulander & Björvell, 
2013). Den vårdsökande beskriver då sina erfarenheter av att sin livssituation. 
Sjuksköterskan i sin tur delar med sig av sin professionella kunskap om sjukdomen och 
den omvårdnad som kan ges (Fine & Glendinning, 2005). Resultatet visar att även om 
individens möjlighet att vara delaktig i sin egenvård är begränsad tycks vårdarens vilja 
och förmåga att anpassa omvårdnaden, så att den vårdsökande ges möjlighet att vara 
så delaktig som möjligt, påverka individens välbefinnande positivt. För att 
omvårdnadspersonalen ska kunna möta behovet av anpassat stöd anser författarna till 
den här litteraturöversikten att det är värdefullt med en positiv relation mellan den 
vårdsökande och omvårdnadspersonalen. Resultatet visar att delaktighet i sin 
egenvård kan leda till en känsla av stolthet och ökad tilltro till den egna förmågan att 
utföra egenvård. Enligt en studie av Joekes, Van Elderen och Schreurs (2007) har self-
efficacy, det vill säga tilltron till den egna förmågan (SBU, 2010b), visats vara 
associerat med psykologiskt välbefinnande och ökad livskvalitet. Motsatt så visar 
studien av Joekes et al. (2007) att känslan av att känna sig överbeskyddad visats vara 
förknippat med ångest, depression och försämrad livskvalitet. Författarna till den här 
litteraturöversikten kan dra slutsatsen av översiktens resultat att det för föräldrar till 
barn med intellektuell funktionsnedsättning finns ett dilemma när det gäller barnets 
självständighet. Detta när det gäller att låta barnet ta egna risker för att uppnå 
självständighet eftersom föräldrarna samtidigt vill skydda barnet.  
 
Resultatet visar att det upplevs betydelsefullt att det finns en strukturerad vårdplan för 
främjande egenvård hos individer med intellektuell funktionsnedsättning och 
diabetes. Enligt Ekman et al. (2011) ingår det i den personcentrerade omvårdnaden att 
säkerställa att den gemensamt planerade vården genomförs och dokumenteras. 
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Informationen om den planerade och genomförda vården ska vara tillgänglig för 
vårdteamet (Ekman et al., 2011). 
 

Slutsatser 

Resultatet visar att det upplevs saknas undervisning och information om diabetes som 
är anpassad för individer som har svårigheter att hantera, ta emot och förstå 
information. Litteraturöversiktens författare identifierar ett behov av mer anpassad 
information eftersom kunskap är grundläggande för att kunna göra informerade val 
som påverkar hälsan positivt. Författarna inser att informationsanpassning till denna 
individgrupp kan stöta på problem eftersom det krävs både ekonomiska resurser, vilja 
och intresse. Enligt litteraturöversiktens resultat har individer med intellektuell 
funktionsnedsättning stort behov av stöd utifrån för att kunna hantera sin egenvård i 
så stor utsträckning som möjligt. Under arbetes gång har författarna till den här 
studien identifierat att mer riktad utbildning om intellektuell funktionsnedsättning, 
inom ramen för sjuksköterskeprogrammet, därför skulle vara värdefull. 
Sjuksköterskan kommer inom ramen av sin yrkesprofession i vården att möta på 
individer som är intellektuellt funktionsnedsatta. Det är således värdefullt att kunna 
förmedla omvårdnad på ett personcentrerat sätt vilket innebär att se hela människan 
där han eller hon befinner sig i livet. Litteraturöversiktens resultat visar att det finns 
bristande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning inom vård och omsorg. Det 
är värdefullt att alla professioner samarbetar i team för att kunna säkerställa en god 
vård och omvårdnad för individer med intellektuellt funktionshinder som har diabetes. 
Detta förutsätter att utbildning och kunskap finns hos alla professioner. Författarna 
till litteraturöversikten fann att den redan existerande forskningen inom valt område 
var relativ begränsad. Förhoppningsvis kan området som behandlas med tiden få ett 
ökat intresse och att det i sin tur bidrar till ny forskning i avseende egenvård och 
diabetes i samband med intellektuell funktionsnedsättning. 
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Baumbusch, J., 
Phinney, A., & 
Baumbusch, S. 
2014 
Canada 

Practising family 
medicine for adults 
with intellectual 
disabilities: Patient 
perspectives on 
helpful interactions. 

Forskarna identifierade två teman gällande 
hjälpfulla interaktioner: att hjälpa patienten att 
förstå och hjälpa patienten navigera i 
sjukvården. Det första temat visade hjälpfulla 
sätt att kommunicera med patienter med 
intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 
metoder fokuserade på vanlig 
språkkommunikation och andra strategier som 
utvecklats gemensamt av patienterna och deras 
läkare. Det andra temat reflekterade över hur 
läkare hjälpte individerna med ett intellektuellt 
funktionshinder att hantera sina vårdbehov 
trots komplexa begränsningar relaterade till 
deras socioekonomiska situation. 

Antal deltagare: 11 
Individer med intellektuell 
funktionsnedsättning som har 
diabetes mellitus   

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 

Cardol, M., 
Rijken, M., & van 
Schrojenstein 
Lantman-de Valk, 
H. 
2011 
Patient Education 
& Counseling 
Nederländerna 

Attitudes and 
dilemmas of 
caregivers supporting 
people with 
intellectual disabilities 
who have diabetes. 

Stöd från vårdare i diabetesvården var enligt 
studien nästan uteslutande inriktad på 
administrering av läkemedel och kontroll av 
matintag. Vårdarna i studien vill ge 
personcentrerad vård, men hindras av dilemmat 
att skydda den boendes hälsa och samtidigt 
respektera dennes autonomi. Ingen av vårdarna 
hade fått utbildning i att främja de boendes 
egenvård och deras kunskap om diabetes var 
begränsad. De få som engagerade den boende i 
att själva hantera sin diabetes betonade vikten 
av en positiv och gemensam strategi. 

Antal deltagare: 13 
Vårdare som jobbar med 
individer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Kvalitativ 
metod 

11 poäng av 
12 

Cardol, M., 
Rijken, M., & van 
Schrojenstein 
Lantman-de Valk, 
H. 

People with mild to 
moderate intellectual 
disability talking 
about their diabetes 
and how they manage. 

Enligt studien är diabetes förknippad med 
känslor av förlust, när det gäller kosten, och att 
känna sig kontrollerad. De flesta av de 
intervjuade kände sig inte sjuka. Resultatet visar 
också att information om diabetes, som är 

Antal deltagare: 17 
Individer med lindrig till 
måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning som har 
diabetes mellitus   

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 



 

 

2012 
Nederländerna 

anpassat för individer som är intellektuellt 
funktiosnedsatta, saknas men att de har frågor. 
Familjemedlemmar med diabetes fungerar ofta 
som en förebild. Egenvården av diabetes 
hindras på grund av brist på information, 
motivation och stöd, få möjligheter till lärande, 
av andra hälsofaktorer, humör och 
boendemöjligheter. Vårdpersonal och individer 
med intellektuell funktionsnedsättning samtalar 
sällan om diabetes. 

Dysch, C., Chung, 
M. C., & Fox, J. 
2012 
Journal of Applied 
Research in 
Intellectual 
Disabilities 
Storbritannien 

How do people with 
intellectual disabilities 
and diabetes 
experience and 
perceive their illness? 

Resultatet visar att deltagarna hade vissa 
kunskaper om diabetes. Dock rådde förvirring 
och osäkerhet hos deltagarna rörande 
sjukdomen. Effekterna av att ha diabetes 
beskrivs i termer av fysiska, emotionella och 
sociala konsekvenser. Samtliga deltagarna hade 
flera samexisterande hälsoproblem. 

Antal deltagare: 4 
Individer med lindrig 
intellektuell 
funktionsnedsättning som har 
diabetes mellitus. 

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 

Gill, J., & Fazil, Q. 
2013 
Journal Of Adult 
Protection 
Storbritannien 

Derogation of "duty of 
care" in favour of 
"choice"?. Journal Of 
Adult Protection. 

Studien belyser de utmaningar som personalen 
möter när de ställs inför att balansera 
matvalsmöjligheterna mot omsorgsplikten. 
Vårdarna som jobbar med individer med en 
gravnedsättning motiveras av att göra det bästa 
för individen när de sätter restriktion på 
mattillgång och valmöjligheter.  Studien 
beskriver en brist på policy, vägledning och 
särskild utbildning för betalda vårdare vilket 
resulterar i att de använder sig av subjektiva 
värderingar som grund i beslutsfattandet. 

Antal deltagare: 6 
Vårdare som jobbar med 
individer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 

Hale, L. A., Trip, 
H. T., Whitehead, 
L., & Conder, J. 
2011 
Journal of Policy 
and Practice in 

Self‐management 
abilities of diabetes in 
people with an 
intellectual disability 
living in new zealand. 

Deltagarna i studien var aktivt engagerade i sin 
egenvård, och alla verkade ha en viss förståelse 
för den roll som kost, blodsockernivåer, och 
övning i hanteringen av sin sjukdom hade. Stöd 
från omgivningen var en viktig del i denna 
process, även för de vuxna som hade en god 

Antal deltagare: 14 
Individer med lindrig till 
måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning som har 
diabetes mellitus. 12 av 

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 



 

 

Intellectual 
Disabilities 
Nya Zeeland 

förståelse av sjukdomen. Diabetes påverkade i 
sort utsträckning individernas liv och hindrade 
dem i vissa fall från att leva självständigt. De 
intervjuade föreslog strategier för att underlätta 
egenvården runt sin diabetes, exempelvis ta 
hjälp utav en vän som uppmuntrar till motion. 

deltagarna hade en informant 
med sig under intervjun. 

Hillege, S., Evans, 
J., & Gallagher, S. 
2013 
Australian Journal 
Of Advanced 
Nursing 
Australien 

The challenges for 
families managing an 
adolescent with an 
intellectual disability 
and type 1 diabetes. 

Forskarna till studien såg bristen på oberoende 
och självständighet som det stora problemet. 
Kombinationen av diagnoserna diabetes och 
grav intellektuell funktionsnedsättning var ett 
hinder för självständighet. 

Antal deltagare: 4 
Föräldrar till vuxna barn med 
grav intellektuell 
funktionsnedsättning och 
diabetes mellitus. 

Kvalitativ 
metod 

12 poäng av 
12 

Rey-Conde, T., 
Lennox, N. & 
McPhee, J. 
2005 
Journal of 
Intellectual 
Disability 
Research 
Australien 

Diabetes and 
Intellectual Disability 
- Persceptions from 
people with Disability 
and their Supporters. 

Resultatet visar att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning behöver mer stöd i den 
dagliga hanteringen av sin diabetes än andra. 
Individerna med diabetes upplever att 
sjukdomen inkräktar i deras liv och diabetes för 
dem är förknippat med negativa känslor. 
Anhöriga och vårdare upplevde rädsla och 
osäkerhet, på grund av bristande kunskap och 
brist på stöd, rörande hur de ska stötta en 
person som både är intellektuellt nedsatt och 
har diabetes. 
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Individer med intellektuell 
funktionsnedsättning (9), 
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12 poäng av 
12 

Wilkinson, J., 
Dreyfus, D., 
Cerreto, M., & 
Bokhour, B. 
2012 
Intellectual and 
Developmental 
Disabilities 
USA 

"Sometimes I feel 
overwhelmed": 
Educational needs of 
family physicians 
caring for people with 
intellectual disability. 

Forskarna belyser i sin studie bristen på 
kunskap och erfarenhet bland läkare gällande 
individer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Forskarna identifierade 
flertalet teman relaterade till utbildningsbehov. 
Läkarna som intervjuas beskriver att de ofta 
känner sig obekväma och osäkra i mötet med 
patienter som är intellektuellt 
funktionsnedsatta. De upplever att det är svårt 
att kommunicera och interagera med denna 
patientgrupp. Läkarna identifierade ett behov av 

Antal deltagare: 22 
Läkare 

Kvalitativ 
metod 

11 poäng av 
12 
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