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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Egenvård är en stor del av behandlingen vid diabetes typ 1 som påverkar patientens och 

dess närståendes livssituation och hanteringen av egenvården är avgörande för att minska 

risken för komplikationer. Genom att sjuksköterskan ger individuellt stöd till egenvård 

förbättras egenvårdshanteringen. För att individanpassa behandlingen samt värna om 

patientens och dess närståendes hälsa och välbefinnande behöver sjuksköterskan vara 

medveten om hur egenvården upplevs. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva patientens och närståendes upplevelser av egenvård vid 

diabetes typ 1. 

Metod 

En litteraturöversikt valdes som metod och litteratursökningar utfördes i databaserna 

PubMed och CINAHL Complete. Totalt inkluderades 22 artiklar som klassificerades, 

analyserades och presenteras i en matris. 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra teman: välbefinnande i egenvården, upplevelser av ansvar, 

upplevelser av kunskap och undervisning samt upplevelser av stöd. Sammantaget visar 

resultatet att upplevelser av egenvården varierar men beskrivs genomgående som 

överväldigande och frustrerande eller som en motivation till ett hälsosamt liv. Patienten 

upplever sig ha ett stort ansvar med ett flertal plikter och skyldigheter mot sig själv, 

närstående, samhället och hälso-och sjukvården. 

Slutsats 

För att patienten ska ha en god egenvård och uppleva välbefinnande behöver vården 

individanpassas där hela livssituationen tas hänsyn till. Närstående har en betydande roll i 

patientens egenvård och därför bör sjuksköterskan ta hänsyn till närståendes upplevelser 

och relationens påverkan för att främja, bibehålla eller uppnå en god egenvård. 

Nyckelord: Diabetes typ 1, egenvård, närstående, personcentrerad vård, upplevelser. 
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BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Diabetes är en av de vanligast förekommande långvariga folksjukdomarna. I Sverige finns 

ungefär 350 000 personer med diabetes (Ericson & Ericson, 2012) varav ungefär 10–15 

procent utgörs av diabetes typ 1 (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där antikroppar bildas som angriper 

insulinproducerande celler. När det sker avtar insulinproduktionen vilket leder till 

insulinbrist som höjer blodsockret. Höga blodsockervärden yttrar sig i symtom som 

trötthet, ökad törst och diures. Långsiktiga komplikationer som kan uppstå är att blodkärl 

skadas (Ericson & Ericson, 2012) vilket kan leda till nedsatt perifer cirkulation, 

synförändringar, njurproblem och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar (Guo, Whittemore, 

Grey, Wang, Zhou, & He, 2013; Whittemore, Jaser, Guo & Grey, 2010). Metabolismen 

förändras också vilket långsiktigt leder till viktminskning (Mingueneau et al., 2015). Låga 

blodsockervärden yttrar sig i symtom som förvirring, oro, hunger, darrningar, stigande puls 

och svettning (Olsen et al., 2014). Diagnosen fastställs genom mätning av fasteglukos eller 

glukosbelastning (Ericson & Ericson, 2012; Mosand & Stubberud, 2011). Vid fasteglukos 

måste värden över 7,0 mmol/l uppmätas vid minst två olika tillfällen och vid 

glukosbelastning mäts glukosnivån i blodet först i fasta för att sedan mätas två timmar efter 

intag av en sockerlösning. Om värdet överstiger 11,1 mmol/l efter två timmar får patienten 

diagnosen (Mosand & Stubberud, 2011). Utöver dessa två analyser mäts även C-

peptidnivån i blodet som ger en bild av kroppens insulinproduktion, där låga värden 

indikerar diabetes typ 1 (Ericson & Ericson, 2012; Mosand & Stubberud, 2011). 

Sjukdomen debuterar oftast hos barn och ungdomar och är genetiskt betingad men 

utlösande faktorer krävs för att starta den autoimmuna reaktionen. Ännu är dessa faktorer 

inte kartlagda men kost, stress, miljögifter och virusinfektioner förväntas påverka (Mosand 

& Stubberud, 2011). Behandlingen består av blodsockerreglering i form av 

insulininjektioner samt livsstilsåtgärder i form av fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, 

försiktighet med alkoholintag och rökstopp (SBU, 2010). Vidare i studien kommer 

författarna framförallt använda begreppet diabetes istället för diabetes typ 1 och benämna 

personer med diabetes som patienter. 

Egenvård 

Egenvård är ett brett begrepp som innebär förmågan att vårda sig själv och utföra åtgärder 

för att uppnå, upprätthålla eller främja välbefinnandet (Whittemore et al., 2010). I 

litteraturen används engelskans ord self-care och self-management synonymt för att 

beskriva egenvård (Pelicand, Fournier, Le Rhun, & Aujoulat, 2012), som på svenska 

översätts till egenvård respektive självhantering. Egenvård används vid olika långvariga 

sjukdomar bland annat för att förbättra och bibehålla livskvaliteten (Rogers, Vassilev, 

Brooks, Kennedy & Blickem, 2016). Det utgör en stor del av behandlingen vid diabetes 

och syftar till att patienten ska må bra trots sin sjukdom och minska risken för 

komplikationer. För att det ska uppnås krävs ett bra och balanserat blodsocker vilket 

regleras med regelbunden fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, daglig 

blodsockerkontroll och insulininjektioner (Hendricks, Monaghan, Soutor, Chen & Holmes, 

2013; SBU, 2009).  

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem definierar egenvård (self-care) som ett beteende 

där individen utvecklar kunskaper för att vårda sig själv.  
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Begreppet beskrivs som en mänsklig strävan med syfte att stärka människans integritet, 

mänskliga funktioner och personliga utveckling. Egenvård består av olika åtgärder som 

patienten utför på egen hand för att upprätthålla hälsa och välbefinnande i livet. Dessa 

åtgärder instrueras av hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahåller information, 

vägledning och stöttning (Orem, 2001). Vidare kan egenvård beskrivas som en 

medvetenhet av symtom eller sinnesintryck (Wilde & Garvin, 2007). Denna medvetenhet 

skapar möjligheter för patienten att få förståelse för symtom och de faktorer som kan 

påverka det aktuella hälsotillståndet och på så vis kan patienten uppleva kontroll över sitt 

liv istället för att styras av den (Wilde & Garvin, 2007; Wilkinson & Whitehead, 2009). 

Egenvårdsbehov och egenvårdsbrist 

Orem (2001) beskriver egenvårdsbehov som olika sorters handlingar som är nödvändiga 

för en individs funktion, utveckling och välbefinnande. Dessa behov uttrycker både 

karaktären av och orsaken till olika sorters egenvård och är en vägledning för 

sjuksköterskornas handlingar. Egenvårdsbehov förekommer i olika grader och inkluderar 

bland annat behov som är essentiella för överlevnaden och existerar livet ut såsom föda, 

vatten, syre och sömn. Det inkluderar även behov som skiljer sig mellan individer 

beroende på ålder och händelser som inträffar under olika faser i livet eller hälsoavvikelser 

som till exempel en funktionsnedsättning, hälsoproblem eller sjukdom. Vid sådan 

hälsoavvikelse måste individen lära sig att hantera sin sjukdom genom att handskas med 

följder av sjukdomen samt utföra förebyggande och anpassade åtgärder för att ta kontroll 

över och minska dess negativa effekter. Om dessa tre delar av egenvårdsbehov uppnås 

utvecklas tillstånd som stödjer livsprocesser, bibehåller mänsklig struktur och funktion, 

stödjer utveckling, förebygger skada, hanterar följder av skada och främjar välbefinnande.  

  

Egenvårdskapacitet innebär individens förmåga att utföra sin egenvård och kapaciteten 

varierar beroende på ålder, mognad, hälsotillstånd, livserfarenhet och resurser i vardagen. 

En förutsättning är att individen vet vilka egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder som 

ska utföras samt har förmågan att utföra dem. Om egenvårdsbehovet är större än individens 

egenvårdskapacitet uppstår egenvårdsbrist. Detta kan vara temporärt eller långvarigt och 

kan bero på bristande sjukdomsinsikt, kunskap eller förmåga. Egenvårdsbristen uttrycker 

anledningen till att personer behöver omvårdnad. Personer runt omkring kan med sin egen 

förmåga och kraft uppfylla andras egenvårdsbehov när individernas egenvårdskapacitet är 

begränsad. Det kan handla om att närstående hjälper till att tillgodose individernas 

omvårdnadsbehov eller att sjuksköterskan använder sin kunskap och förmåga när de träffar 

eller vårdar personer som har brist på egenvård (Orem, 2001). 

             

Det finns flera faktorer hos individen som kan påverka egenvården. Dessa faktorer kan 

vara ålder, mognad, anpassningsförmåga, erfarenheter, social tillhörighet, kulturell 

bakgrund eller andlig tro, fysiska, psykologiska och praktiska faktorer samt kunskap 

gällande egenvård och sjukdom (Orem, 2001; Wilkinson et al., 2014). För att främja 

användandet av egenvård är patientens egen motivation av stor vikt (Orem, 2001). 

Wilkinson et al., (2014) förklarar att anpassningsförmåga innebär individens förmåga att 

anpassa sig, lösa problem, hitta balans och hantera sin diabetes i hemmet, på arbetsplatsen 

samt i sociala situationer. Kultur kan påverka egenvården då det förekommer skillnader i 

synen på kost, vikt och sjukdom. Individens andliga tro kan påverka genom att personen 

tänker att sjukdomen beror på högre makter och är därför inte i sin egen kontroll.  

Fysiska faktorer såsom nedsatt syn, hörsel, kognitiv förmåga eller andra symtom och 

sjukdomar kan bidra till att egenvård vid diabetes prioriteras bort. Med praktiska faktorer 

inkluderas ekonomi samt omsorg av närstående. Ekonomi kan påverka inköp av hälsosam 

mat, läkemedel, tillgång till träning samt transport till besöken på sjukhus och vårdcentral. 
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Närståendes behov sätts ofta framför sig själv vilket resulterar i att egenvården blir lidande. 

Psykologiska faktorer kan vara mentala och känslomässiga stadium i livet. Acceptans, 

följsamhet, livskvalitet, förnekelse, åsikter om förändring kan ha inflytande på egenvården. 

Tillgängligheten till diabetesvården samt vårdkvaliteten är också viktiga faktorer som 

påverkar egenvården. Enligt O’Hara, Gough, Seymour-Smith och Watts (2013) kan även 

kön påverka. Hos män finns den traditionella upplevelsen av att det är hans ansvar att 

arbeta hårt och stå för den största ekonomiska inkomsten i familjen. Män med diabetes typ 

1 har därför visat sig negligera sjukdomen och egenvården under arbetstid om 

arbetsuppgifterna har krävt det. 

Egenvård vid diabetes 

Då behandlingen vid diabetes innebär ett flertal varierade färdigheter såsom 

kapillärprovtagning, subkutana injektioner och livsstilsförändringar, kan patientens och 

dess närståendes liv påverkas på olika plan. Att utföra lämpliga egenvårdsåtgärder är 

nödvändigt för att uppnå glykemisk kontroll och undvika långsiktiga komplikationer. 

Beslut måste fattas flera gånger om dagen gällande exempelvis insulindosering, fysisk 

aktivitet och näringsintag (Guo et al., 2013; Pelicand et. al., 2012) vilket kräver att 

patienten har kunskaper om sjukdomen och förmåga till egenvård (Wilkinson, Whitehead 

& Ritchie, 2014). Patienten lär sig att utveckla självständighet i vardagen, både vad gäller 

beteenden samt beslutsfattanden och en viktig aspekt för att egenvården ska fungera 

optimalt är att patientens autonomi blir tillgodosedd. För att hjälpa patienter och närstående 

att klara av kraven från sjukdomen är stöd för egenvård en betydande del av processen 

(Pelicand et. al., 2012).  

  

Det är känt att olika sjukdomstillstånd kan påverka välbefinnandet (Lipworth, Hooker & 

Carter, 2011) och under de senaste åren har alltmer forskning syftat till att undersöka hur 

diabetes påverkar den psykosociala hälsan hos patienter med sjukdomen och deras 

närstående. Det har visat sig att depressiva symtom och framförallt mental stress är 

relaterat till bristande egenvård vilket ökar risken för komplikationer av sjukdomen (Nefs, 

Bot, Browne, Speight & Pouwer, 2012). Dessa symtom är bland andra sömnsvårigheter, 

emotionell instabilitet, ätstörningar och sexuella problem och är viktiga att ha i åtanke vid 

uppföljning av egenvården (Markowitz et al., 2010; Nefs et al., 2012). Slutsatser dras av 

forskare att sjukdomen kan relateras till försämrat socialt välbefinnande, livskvalitet och 

depressiva symtom hos patienter och deras närstående (Guo et al., 2013; Hanna, Weaver, 

Slaven, Fortenberry & DiMeglio, 2014; Nefs et al., 2010; Sparud-Lundin, Öhrn & 

Danielson, E, 2010; Streisand, Mackey & Herge, 2010; de Wit et al., 2008). 

Närståendes del i egenvården 

Stöd från närstående har visat sig förbättra egenvården hos personer med diabetes. Hur 

mycket och på vilka sätt närstående involveras i egenvården varierar (Bani-Issa, 2011; 

Sparud-Lundin et al., 2010). Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013) skriver att det är 

vanligt att vuxna som har diabetes lär familjemedlemmarna om sjukdomen, hur insulin ska 

ges, hur blodsockret kontrolleras och vad de ska göra om hen drabbas av lågt blodsocker. 

Närstående kan också vända sig till diabeteskliniken för att lära sig om sjukdomen och 

egenvården. Vidare skriver de att barn som har föräldrar med sjukdomen ofta är 

intresserade av egenvårdsåtgärderna och ställer frågor, till exempel om insulininjektionerna 

gör ont. Sammantaget kan detta bidra till att familjemedlemmarna kan få en ökad förståelse 

för situationen och utvecklas till att vara en trygghet för patienten.  
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Sparud-Lundin et al. (2010) skriver att vänner, familj och partners ofta lär sig att känna 

igen symtom på låga och höga blodsockervärden och därefter påminna om att kontrollera 

blodsockret eller hjälpa till att kontrollera blodsockret om det skulle behövas. Det har visat 

sig att i vissa samborelationer kan sambon ta egna initiativ för egenvården samt motivera 

patienten till livsstilsförändringar och uppmuntra till att bibehålla goda levnadsvanor. En 

del närstående följer med på besök till diabeteskliniken för att visa sitt stöd och 

engagemang medan andra håller sig i utkanten och låter patienten själv hantera sin 

egenvård. Att det finns en god och öppen dialog i relationen har påverkan på egenvården 

eftersom oförstånd kan leda till konflikter i relationen som i sin tur kan påverka 

egenvården (Sparud-Lundin et al., 2010). Utöver en öppen dialog kan också närstående 

bidra med emotionellt stöd och motivation till självständighet (Young, Lord, Patel, Gruhn 

& Jaser, 2014). Diabetes typ 1 debuterar oftast hos barn och unga vilket gör egenvården till 

en gemensam uppgift för barnet och föräldrarna. Målet är då att barnet ska bli självständig 

i sin egenvård för att till slut kunna ta över den helt inför vuxenlivet. Till att börja med 

ligger ansvaret för sjukdomshanteringen hos föräldrarna som utför egenvården. 

Allteftersom barnet blir äldre och mognare i utvecklingen kan hen ta över delar i 

egenvården och för att barnet ska bli självständig krävs förståelse och kunskap om 

sjukdomen samt hur delarna i egenvården ska utföras. Stöd från föräldrarna och vårdgivare 

är väsentligt för att barnet ska bli alltmer självständig i egenvården (Beacham & Deatrick, 

2013). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor över hela världen har en betydande roll i preventiv vård och behandling vid 

långvariga sjukdomar (Alleyne et al., 2011). Personer som lever med en kronisk sjukdom 

upplever ofta en påverkan på sitt psykiska och fysiska välbefinnande och genom att 

sjuksköterskan stödjer patienten i sin egenvård kan hen få redskap att återfå, bevara eller 

uppnå välbefinnande (Rogers et al., 2016; Rostami et al., 2014) vilket i sin tur kan förbättra 

sjukdomstillståndet (Alleyne et al., 2011). Målet med hälso- och sjukvården ska vara en 

god hälsa och jämlik vård och all vård ska bedrivas med respekt för människors lika värde 

och värdighet (Hälso-och sjukvårdslagen [HSL], 2017) vilket innebär att sjuksköterskan 

ska bemöta patienter på ett jämlikt sätt oavsett kön, ålder eller etnicitet. Om sjuksköterskan 

visar respekt för dessa aspekter ges möjligheter för att patienten kan uppleva tillit, mening 

och hopp i situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Målet med omvårdnaden ska 

vara att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande som är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden (International Council of Nurses 

[ICN], 2014).  

  

Vid nyupptäckt diabetes handlar omvårdnaden om att hjälpa patienten att hantera fysiska 

och psykiska reaktioner på sjukdomen. Sjuksköterskan lär ut och stöttar patienten att 

kontrollera blodsockret och ta insulin självständigt samt informerar om kost och motionens 

betydelse för att hålla blodsockernivåerna stabila (Mosand & Stubberud, 2011). Patienten 

och eventuellt närvarande närstående informeras om risken för komplikationer av 

sjukdomen och därmed betonas vikten av god egenvård (Lochrie, Wysocki, Burnett, 

Buckloh & Antal, 2009).  

 

Vidare kommer patienten på regelbundna besök hos diabetessjuksköterskan och läkaren för 

att följa upp blodsocker, HbA1c och behandling. HbA1c-värdet visar det genomsnittliga 

plasmaglukosnivån de senaste sex till åtta veckorna. Vården anpassas på ett sätt som tar 

hänsyn till patientens kunskaper, livssituation och kulturella bakgrund och utformas på ett 

sätt som främjar patientens självständighet.  
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Det innebär att sjuksköterskan inte bara ska fokusera på den medicinska behandlingen vid 

diabetes utan också på hela livssituationen (Mosand & Stubberud, 2011). För närstående är 

diagnostisering och anpassning till sjukdomen en lång process och den information som 

ges vid diagnostiseringen behöver upprepas och vidare behövs stöttning och vägledning för 

att främja deras involvering i egenvården. Eftersom sjukdomen påverkar hela 

livssituationen behöver sjuksköterskan vara lyhörd för patientens och närståendes 

upplevelser (Ayala, Howe, Dumser, Buzby, & Murphy, 2014). 

Pedagogik och patientutbildning 

Pedagogik som kunskapsområde används i sjuksköterskans profession och förklaras som 

människans inhämtning av kunskap, hur det går till och i vilket sammanhang (Johansson & 

Skärgren, 2013). En annan definition av begreppet är stöd till lärande. Begreppet har en 

bred innebörd men kan förklaras som kommunikation mellan individer där den ena parten 

ger stöd eller där båda parter ger stöd till lärande gemensamt (Svensson, u.å.).  

  

Utbildning om sjukdomen och egenvården är delar i omvårdnaden som kan underlätta 

egenvården för personer med diabetes. Tydlig och individanpassad information som tar 

hänsyn till patientens levnadssituation och preferenser kan minska svårigheterna för 

egenvård och därav minska risken för komplikationer av sjukdomen (Coates, McCann, 

Posner, Gunn & Seers, 2015; Wilkinson et al., 2014). SBU (2009) beskriver att i 

diabetesvården finns olika former av patientutbildning som kan ske individuellt eller i 

grupp. Individuell patientutbildning sker dagligen inom olika vårdformer såsom 

primärvård samt slutenvård och är baserat på patientens personliga behov av stöd och 

utbildning. Vid grupputbildning hålls bland annat föreläsningar om behandling och 

komplikationer samt kunskap om bland annat fysisk aktivitet och matlagning. Ett 

förhållningssätt i patientutbildning är empowerment som innebär ett samarbete där två 

experter möts. Sjuksköterskan har kunskap om evidensbaserad forskning om sjukdomen 

medan patienten har personliga erfarenheter om hur det är att leva med sjukdomen (SBU, 

2009). Empowerment innebär att patienten är mottagare för hälso- och sjukvården, som 

därmed kan ta kontroll över sitt eget liv (Kuipers, 2013). 

Self-efficacy 

Inom begreppet patientutbildning nämns Banduras teori om socialt lärande (SBU, 2009). 

Han menar att människan lär sig genom att observera och prova på egen hand. Ett centralt 

begrepp inom denna teori är self-efficacy. Definitionen av self-efficacy är en tilltro till sin 

egen förmåga att utföra en specifik uppgift framgångsrikt med ett förväntat resultat. 

Bandura anser att denna tilltro kan förbättras om människor tilldelas den rätta situationen 

där de kan erhålla nödvändiga kunskaper och färdigheter (Bandura, 1971). Self-efficacy 

kan påverka människors motivation att anstränga sig mer och kvarstå längre i sina nya 

beteenden och på så sätt spelar self-efficacy en viktig roll vid behandling av långvariga 

sjukdomar (Seyyedrasooli et al., 2015). 

Compliance och adherence 

Två andra begrepp som används inom patientutbildning är synonymerna compliance och 

adherence (Alikari & Zyga, 2014) som tillsammans översätts till det svenska ordet 

följsamhet. Compliance definieras som i vilken utsträckning en patients beteende 

överensstämmer med medicinska råd. Dessa beteenden kan exempelvis vara att följa 

kostråd, ta sina mediciner eller utföra andra livsstilsförändringar (Shay, 2008). Patienten 

blir mottagaren och måste följa egenvårds-instruktioner från sjukvårdspersonalen (Ingram, 

2009). Non-complience, eller bristande följsamhet, innebär att patienten inte följer de råd 

som vårdgivaren givit.  
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Detta kan ses som en olydnad hos patienten och ger begreppet en negativ betoning, menar 

Vermeire, Hearnshaw, Van Royen och Denekens (2001). Begreppet adherence används 

som synonym till compliance men framhäver patientens överenskommelse gällande 

åtgärder (Bissonnette, 2008). Istället för att ansvaret att följa medicinska råd endast ligger 

hos patienten, är ansvaret nu gemensamt (Shay, 2008) vilket ställer högre krav på 

vårdgivaren som måste bygga upp ett förtroendefullt samspel med patienten (Kyngäs, 

Duffy & Kroll, 2000). Vid bristande följsamhet (non-adherence) bör inte endast patienten 

få skulden, utan det kan även bero på vårdgivaren som exempelvis givit bristfälliga 

instruktioner (Nosé, Barbui, Gray & Tansella, 2003). Egenvården och följsamheten till 

egenvården kan förbättras om det finns en öppen dialog mellan vårdpersonal och patient 

(Young et al., 2014) och om det uppstår problem i följsamheten till egenvården behöver 

vårdgivare följa upp och hitta lösningar som kan fungera bättre (Ayala et al., 2014). 

Bemötande och kommunikation 

Bemötande handlar om att identifiera, erkänna och möta en annan individs personlighet 

och egenskaper (Snellman, 2014). En förutsättning för god omvårdnad är att det etableras 

en relation mellan patienten och sjuksköterskan där parterna lär känna varandra. Därefter 

kan omvårdnadsinsatser och egenvården anpassas till patienten och hens livssituation i 

syfte att uppnå välbefinnande (Baggens & Sandén, 2014). Ett respektfullt bemötande är ett 

grundläggande krav för att hälso-och sjukvården ska vara patientfokuserad. Människans 

integritet, värdighet och autonomi ska värnas om under hela vårdprocessen. Enligt 

Nationella hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer för God vård innebär detta att: 

”11. Patienten blir respektfullt bemött som individ” och ”12. Patientens egna kunskaper 

och erfarenheter tas till vara” (Socialstyrelsen, 2009, sid 9). Målen innebär att vården ska 

vara evidensbaserad, ges i rimlig tid, vara säker, rättvis och effektiv samt att patienten ska 

sättas i fokus (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Enligt Baggens och Sandén (2014) är kommunikation en stor del i bemötandet och innebär 

utbyte av signaler mellan individer som består av icke-verbal och verbal information i form 

av kroppsspråk och språk. Känslor och handlingar samt reflektioner om den andra 

personen och vad som diskuteras förmedlas med kroppsliga uttryck. Språket beskrivs som 

ett redskap för människan att kunna reflektera, uppfatta och förstå omvärlden genom 

förmågan att förklara och beskriva hur något är. För att sjuksköterskan och patienten ska 

förstå varandra och undvika missförstånd är kommunikationen avgörande. Faktorer som 

kan påverka kommunikationen är bland andra språk, utgångspunkt och organisering. 

Kommunikation spelar en avgörande roll för önskvärd och fungerande egenvård 

(Wilkinson et al., 2014) och en god relation till vårdgivaren som bygger på respekt, 

omtanke, önskemål och bekräftelse, skapar goda förutsättningar för egenvård (Young et 

al., 2014). Respektlös och diskriminerande kommunikation samt språkbarriärer kan orsaka 

problem där patienten inte kan berätta vad hen behöver hjälp med (Wilkinson et al., 2014). 

Genom att stötta närstående i deras involvering i egenvården kan sjuksköterskan främja en 

god relation mellan närstående och patient vilket i sin tur kan leda till förbättrad egenvård 

(Young et al., 2014). 

Problemformulering 

Diabetes är en komplex sjukdom med ett flertal faktorer att hålla reda på (Coates et al., 

2015) och om patienten inte får rätt hjälp är risken stor för komplikationer (SBU, 2009). 

För att hantera sjukdomen krävs god kontroll av blodsockret vilket inkluderar ett flertal 

livsstilsåtgärder. Egenvård är en stor del i behandlingen men kan vara svår och ta tid att 

lära sig (Wilde & Garvin, 2007).  
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Forskning tyder på att diabetes typ 1 påverkar den psykosociala hälsan hos både patienten 

och dess närstående vilket kan leda till försämrad egenvård och välbefinnande. Stöttning i 

hela patientens livssituation är därför väsentligt för att egenvården ska fungera optimalt 

(Pelicand et al., 2015; Sparud-Lundin et al., 2010; Streisand et al., 2010; de Wit et al., 

2008). Sjuksköterskan bör vara lyhörd för patientens och närståendes upplevelser av 

egenvården för att den ska fungera (Ayala et al., 2014; Mosand & Stubberud, 2011; 

Wilkinson et al., 2014) och därför vill författarna till den här studien beskriva patientens 

och närståendes upplevelser av egenvård för att bidra till ett helhetsperspektiv. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patientens och närståendes upplevelser av egenvård vid 

Diabetes typ 1.  

METOD 

Val av Metod 

För att ge en överskådlig bild av olika upplevelser av egenvård valdes allmän 

litteraturöversikt som metod vilket innebär att evidensbaserad fakta sammanställs för att 

kunna beskriva kunskapsläget inom valt forskningsområde med relevans för 

sjuksköterskans kompetensområde. För att applicera det i aktuell studie innebär metoden 

att befintlig forskning om upplevelser sammanställts och presenterats (Friberg, 2012). 

Urval 

Författarna behärskar svenska och engelska, varför endast artiklar skrivna på dessa språk 

användes i studien. Samtliga artiklar var publicerade mellan åren 2008–2017 för att resultat 

i studien ska baseras på aktuell forskning och de skulle även vara originalartiklar för att 

resultatet inte skulle påverkas av sekundärkällor. För att studien skulle vara trovärdig och 

av vetenskaplig kvalitet var ett kriterium att inkluderade artiklar var peer reviewed vilket 

innebär att artikeln är vetenskapligt granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift 

(Östlundh, 2012). Eftersom författarna vill beskriva olika upplevelser inkluderades 

personer i alla åldrar som har, lever med eller vårdar personer med diabetes typ 1. Om det 

framkom information i artiklarna som handlade om någon annan typ av diabetes 

exkluderades den informationen för att kunna besvara syftet. 

Datainsamling 

När problemområdet fastställts valdes sökord ut som kunde resultera i artiklar med 

relevans för att besvara vilka upplevelser som är kopplade till egenvård och diabetes. I det 

skedet startade informationssökningen som förklaras av Friberg (2012) som den egentliga 

informationssökningen vilket innebär att information till studien söktes systematiskt som 

sedan resulterade i en slutlig helhet. 

Databaserna CINAHL Complete och PubMed användes för att inhämta artiklar med 

relevans för arbetet. CINAHL Complete innehåller mer än 3000 referenser i tidskrifter och 

material inom omvårdnadsvetenskap och fysio-och arbetsterapi och PubMed innehåller 

mer än 20 miljoner referenser och material inom medicin, omvårdnadsvetenskap och 

tandvård (Karlsson, 2012). I PubMed kallas söktermerna för Medical Subject Headings 

(MeSH) och i CINAHL Complete kallas de för CINAHL-headings. För att kunna beskriva 

hur egenvården upplevs i olika åldrar och från olika perspektiv valdes följande sökord:  
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“diabetes mellitus type 1”, “self-care”, “self-management”, “life experiences”, 

“experiences”, “perception”, ”support, psychosocial”, “social support”, “self-efficacy”, 

“patient autonomy”, “middle aged”, “aged” och “aged 80 and over”, ”Sweden”, ”patient 

preference”, ”health personnel”, ”attitude to health”, ”friends/psychology”. Sökorden 

kombinerades på olika sätt (se Tabell 1). De första sökningarna resulterade i övervägande 

artiklar som berörde barn och unga. För att kunna besvara syftet av studien utan att studera 

en specifik åldersgrupp tillades “middle aged”, “aged” och “aged 80 and over” som 

söktermer. Flera av sökningarna resulterade i artiklar från hela världen och därför tillades 

även “Sweden” som sökord för att studien skulle kunna vara mer applicerbar för 

sjuksköterskans arbete i Sverige. Då det framkom i bakgrunden att stöd var en väsentlig 

del i egenvården ansåg författarna att det var av värde att använda orden ”support, 

psychosocial”, “social support”. Booleska operatorer användes i informationssökningen för 

att bestämma vilket samband sökorden skulle ha till varandra. Termerna AND och OR 

användes för att begränsa eller utöka sökningarna (Östlundh, 2012). Under sökandet i 

databaserna lästes titlar och abstrakt igenom för att utreda vilka artiklar som kunde 

användas för att besvara studiens syfte. De titlar och abstrakt som inte handlade om 

upplevelser, egenvård och/eller diabetes typ 1 exkluderades och artiklar som inte 

publicerats i fulltext beställdes och skrevs ut via Sophiahemmets bibliotek. 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL Complete och PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

170419 

"Diabetes Mellitus, Type 1"[Mesh] AND "Self 

Care"[Mesh] AND experiences 

65 20 7 4 

CINAHL 

Complete 

170420 

MH "Life Experiences" AND MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1" 

25 13 5 4 

CINAHL 

Complete 

170420 

MH "Self Care" OR Self-management (fritext) 

AND MH "Diabetes Mellitus, Type 1" AND 

MH "Perception" 

67 21 10 1 

CINAHL 

Complete 

170420 

MH "Self Care" OR Self-management (fritext) 

AND MH "Diabetes Mellitus, Type 1"AND 

MH "Support, Psychosocial" 

49 15 9 3 

CINAHL 

Complete 

170420 

MH "Self Care" OR "Self-management" 

(fritext) AND MH "Diabetes Mellitus, Type 1" 

AND MH "Self-Efficacy" 

34 9 4 1 

CINAHL 

Complete 

170420 

MH "Self Care" OR Self-management (fritext) 

AND 

MH "Diabetes Mellitus, Type 1" 

AND MH "Patient Autonomy" 

5 2 1 1 

PubMed 

170420 

"Diabetes Mellitus, Type 1"[Mesh] AND "Self 

Care"[Mesh] AND "Sweden"[Mesh] 

13 2 2 1 

PubMed 

170425 

"Patient Preference" [Mesh] AND "Diabetes 

Mellitus, Type 1/physiology" [Mesh] OR 

"Diabetes Mellitus, Type 1/therapy"[Mesh] 

AND "Health Personnel"[Mesh] 

5 1 1 1 

PubMed 

170426 

"Attitude to Health"[Mesh] AND 

"Aged"[Mesh] AND "Diabetes Mellitus, Type 

1"[Mesh] AND "Self Care"[Mesh] 

66 15 5 2 

PubMed ("Aged"[Mesh] OR "Aged, 80 and 64 12 9 1 
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Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

170426 

 

over"[Mesh]) AND "Diabetes Mellitus, Type 

1/psychology"[Mesh] 

PubMed 

170427 

 

"Aged"[Mesh] AND "Middle Aged"[Mesh] 

AND "Diabetes Mellitus, Type 

1/psychology"[Mesh] AND "Self Care"[Mesh] 

AND "Social Support"[Mesh] 

10 4 4 1 

PubMed 

170427 

 

"Friends/psychology"[Mesh] AND "Diabetes 

Mellitus, Type 1/psychology"[Mesh] 

6 4 2 2 

 

TOTALT 409 118 59 22  

Databearbetning och dataanalys 

Till att börja med lästes utvalda abstrakt igenom digitalt av båda författarna för att 

undersöka om de kunde användas för att besvara syftet. De lästes igenom var för sig för att 

inte påverkas av varandras tolkningar samt för att effektivisera textanalysen. Alla artiklar 

som handlade om upplevelser, diabetes och egenvård valdes ut och kvalitetsgranskades 

enskilt av båda författarna med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering (se bilaga A) som är sammanställt av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2011). Därefter jämfördes 

bedömningarna som visade sig överrensstämma. De artiklar som bedömdes ha god 

vetenskaplig kvalitet valdes ut till litteraturöversikten och sammanställdes därefter i en 

matris (se bilaga B) vars syfte är att ge läsaren en överblick av inkluderade artiklar samt 

möjlighet att bedöma artiklarnas rimlighet (Friberg, 2012).  

 

Artiklarna lästes, till att börja med, digitalt av båda författarna. Den ena författaren skrev 

sedan ut artiklarna till papperskopior medan den andra fortsatte läsa digitalt. Ett 

internetbaserat digitalt lexikon användes som enligt Kjellström (2012) kan minska risken 

för feltolkningar. Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att kontrollera förståelse 

för textens innehåll (Kjellström, 2012) och markerades i med färgpennor och ett digitalt 

markeringsverktyg med olika färger för att finna återkommande ämnen. Ett elektroniskt 

skrivdokument skapades där författarna gemensamt bearbetade artiklarna och under 

studiens gång skrevs varsin loggbok där tolkningar och egna reflektioner antecknades som 

sedan diskuterades mellan författarna (Henricsson, 2012). Under analysen visade det sig att 

delar av texterna berörde samma eller liknande ämnen i de olika artiklarna. Dessa skrevs 

då upp som stödord och om samma stödord upprepades flera gånger valde författarna att 

använda det som ett tema. Begreppet tema förklaras av Danielson (2012) som en grupp 

ämnen med liknande innehåll som bildar en röd tråd mellan dem.  

 

Från början var författarna osäkra på förhållandet mellan de teman som hittades, till 

exempel om de överlappade varandra eller om de kunde skiljas på en och en men efter en 

tids diskussion enades författarna om att följande teman kunde användas för att presentera 

resultatet: välbefinnande, ansvar, kunskap och undervisning samt stöd. Vidare 

identifierades subteman som hjälper till att bygga upp teman (Danielson, 2012): i 

relationer till andra, självständighet och självförtroende, när kunskap inte fanns, 

undervisning från sjukvården, stöd från närstående och stöd från sjukvården (se tabell 2). 
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Forskningsetiska överväganden 

För att denna studie skulle vara av god etisk kvalitet och värna om det mänskliga värdet 

och rättigheter hos deltagarna i valda studier, inkluderades endast artiklar som redogjorde 

för etiska överväganden eller godkännande från en etisk kommitté. De etiska överväganden 

som kontrollerades var: 1) de personuppgifter och annan känslig information som samlades 

in från deltagarna i studierna skulle ha behandlats med konfidentialitet för att skydda deras 

integritet (Vetenskapsrådet, 2011), 2) informerat samtycke skulle ha givits vilket ger 

deltagarna möjlighet att avsluta sin medverkan, när som helst under studieprocessen, utan 

att behöva ange orsak (Kjellström, 2012), 3) i de studier som berörde barn skulle 

information ha givits till barnen på ett sätt som anpassats till deras kunskaps- och 

utvecklingsnivå och om deltagarna var under 15 år skulle barnet ha givit sitt medgivande 

och föräldrar eller vårdnadshavare skulle ha givit sitt godkännande till barnets deltagande i 

studien (Kjellström, 2012). 
  

Artiklarna granskades objektivt och användes utan att informationen förändrades eller 

förvrängdes (Priebe & Landström, 2012). Ett kritiskt tänkande användes under hela 

studiens gång för att säkerställa artiklarnas möjligheter att kunna beskriva upplevelser 

(Karlsson, 2012). 

 

RESULTAT 

I analys och bearbetning av de 22 inkluderade studierna identifierades teman och subteman 

som åskådliggör patientens och närståendes upplevelser av egenvård och presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2. Presentation av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Välbefinnande i egenvården I relationer med andra 

Ansvar i egenvården Självständighet och självförtroende 

 

Kunskap och undervisning 

När kunskap inte fanns 

Undervisning från sjukvården 

 

Upplevelser av stöd 

Stöd från närstående 

Stöd från sjukvården 

Välbefinnande i egenvården 

Upplevelser av egenvård och tolkningar av begreppet visade sig variera mellan patienter, 

deras närstående och i olika situationer (Boman et al., 2015; Hirjaba et al., 2015; Johansson 

et al., 2016; Karlsson et al., 2008; Marshall et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; 

Rankin et al., 2014, Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 2013). God egenvård visade 

sig vara av stor betydelse för att patienten skulle uppleva välbefinnande både på kort och 

lång sikt (Svedbo Engström et al., 2016). Flera studier konstaterade att det var psykiskt 

krävande för både patienten och närstående att leva med diabetes och hantering av 

sjukdomen kunde upplevas som överväldigande och jobbig (Babler & Strickland, 2015; 

Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 2013; Youngson et al., 2014).  
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Att bli diagnostiserad med en livslång och komplex sjukdom upplevdes av de flesta 

patienter som överväldigande och chockerande (Celik et al., 2015; Greene, 2009; George 

& Thomas, 2010). Egenvården under den första tiden kunde upplevas som en kamp där 

hela livssituationen förändrades (Celik et al., 2015; Greene, 2009; Symons, Crawford, 

Isaac & Thompson, 2015), inte minst i relationer till närstående (Trief et al., 2013). 

Processen i att anpassa sig till sjukdomen och egenvården uppgavs ta lång tid men när 

anpassning hade skett kunde egenvården upplevas som en normal del av livet (Symons et 

al., 2015). En del i processen som togs upp i en studie av Svedbo Engström et al. (2016) 

var acceptans som innebar att patienten var tvungen att acceptera den nya situationen för 

att kunna lära sig att hantera egenvården och gå vidare med sitt liv. Vidare beskrevs att inte 

bli definierad av sin sjukdom som en viktig del i att uppleva acceptans och välbefinnande i 

egenvården. Hos flera patienter och närstående fanns en önskan om och strävan efter att 

vara normal och som alla andra (Babler & Strickland, 2015; Boman et al., 2015; Celik et 

al., 2015; Marshall et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Svedbo Engström et al., 2016; 

Youngson et al., 2014). Sjukdomen och egenvården kunde också upplevas som något 

patienterna var tvungna att skämmas för och dölja för andra (Celik et al., 2015; Svedbo 

Engström et al., 2016). 

 

Vidare framkom att patienter upplevde att det var svårt att hålla sig till de dagliga rutinerna 

och att det var en kamp att varje dag hålla blodsockernivåerna stabila. De dagar de mådde 

bra psykiskt och kände sig positiva till livet i allmänhet fick de extra energi och ork att 

upprätthålla eller förbättra egenvården vilket visade sig i jämnare blodsockernivåer. 

Egenvården kunde upplevas som en naturlig del av personligheten och 

egenvårdsåtgärderna som positiva, vardagliga rutiner eller ses som en anledning och ett 

drivmedel att leva ett hälsosamt liv (Svedbo Engström et al., 2016; Youngson et al., 2014). 

Patienter och närståendes upplevelser av välbefinnande varierade en hel del i olika åldrar 

och situationer i livet. Det var bland annat vanligt att de upplevde egenvården som en 

begränsning av livet och med åren uppkom existentiella frågor då det kunde upplevas 

alltmer utmattande och successivt kunde suga ur livslusten (George & Thomas, 2010; 

Svedbo Engström et al., 2016). Äldre patienter uppgav i en studie av George och Thomas 

(2010) känslor om att sjukdomen tagit över deras liv, att det inte fanns något sätt att undgå 

och att den enda vägen ut var att dö. 

I relationer med andra 

Hur mycket patienterna ville berätta om sjukdomen för andra varierade (Boman et al., 

2015; Rankin et al., 2014; Ruston et al., 2013). En del ansåg att det inte var nödvändigt att 

informera kollegor och förväntade sig heller inget stöd (Ruston et al., 2013) medan andra 

inte ville bli behandlade annorlunda och därför valde att inte berätta om sjukdomen för 

vänner och kollegor (Povlsen & Ringsberg, 2008). Vad patienterna vanligtvis berättade för 

vänner och kollegor var information om symtom och åtgärder vid lågt blodsocker (Boman 

et al., 2015; Karlsson et al., 2008; Rankin, 2014; Ruston et al. 2013). Det framkom också 

rädslor för att vara en belastning, för att vännerna inte kunde förstå deras situation och 

patienterna försökte därför undvika att sociala aktiviteter skulle störas av sjukdomen och 

egenvården (Boman et al., 2015; Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 2013). När 

vännerna hade vetskap om sjukdomen och vad de kunde göra för att hjälpa till vid lågt 

blodsocker upplevde både de och patienten trygghet (Karlsson et al., 2008). 
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Familjemedlemmar och partners uppgav att de ofta kände sig oroliga och ångestfyllda över 

sjukdomen och egenvården (Symons et al., 2015; Trief et al., 2013) och det visade sig att 

om patientens närstående mådde psykiskt eller fysiskt dåligt kunde patienten glömma eller 

bortse från sina egna behov i egenvården vilket försämrade blodsockernivåerna (Svedbo 

Engström et al., 2016). En nära och trygg relation visades vara av stor betydelse för att 

båda parter skulle uppleva välbefinnande i tillvaron och i egenvården. I romantiska 

relationer kunde egenvården upplevas som ett gemensamt ansvar som förstärkte relationen 

och förde individerna närmare varandra. Patienterna uppskattade när deras partner hjälpte 

till om de blev tillfrågade men ville inte att de var för involverade i rädsla av att sjukdomen 

och egenvården då skulle styra deras relation (Trief et al., 2013). Egenvården kunde också 

upplevas som en börda och något som inkräktade på relationen (Boman et al., 2015; 

Symons et al., 2015; Trief et al., 2013). En del närstående upplevde att det påverkade 

relationens spontanitet och uppgav att en stor del av tillvaron handlade om planering. 

Några patienter uppgav att egenvården förstörde både deras egna och deras närståendes liv 

och förgjorde deras ursprungliga relation till varandra (Svedbo Engström et al., 2016). I tre 

studier framkom att om det uppstod konflikter i romantiska och vänskapliga relationer 

ökade risken för att uppleva känslomässig stress vilket i sin tur kunde leda till påverkad 

egenvårdshantering och försämrat välbefinnande hos patienten (Helgeson et al., 2009; 

Helgeson et al., 2015; Trief et al., 2013). I en av dem framkom att sådana konflikter kan 

visa sig mer signifikant hos flickor än hos pojkar (Helgeson et al., 2009). 

Ansvar i egenvården 

Det framkom att patienterna upplevde att de har flera olika sorters ansvar mot sig själva, 

andra, allmänheten och hälso-och sjukvården. Dessa ansvar beskrevs som skyldigheter och 

plikter vilka kunde upplevas som bördor som de var lämnade att hantera på egen hand. 

Däribland upplevde de att de hade ett ansvar mot sig själva att vara ansvarstagande samt 

insiktsfulla och reflekterande över sina levnadsvanor och egenvården. Upplevelser om att 

det var deras eget ansvar att leva hälsosamma liv fanns hos individerna och det handlade 

framförallt om att regelbundet kontrollera blodsockret, ge sig själv insulin, utföra fysisk 

aktivitet samt undvika rökning och ohälsosam mat (Hirjaba et al., 2015; Johansson et al., 

2016).  I relation till närstående kunde patienterna uppleva att det var deras plikt att ta hand 

om sig själva och vara ärliga om sitt sjukdomstillstånd. Dessutom ansåg de att det var deras 

ansvar att informera om hur närstående skulle kunna agera för att hjälpa till om patienten 

drabbades av lågt blodsocker, till exempel hur de skulle kunna ge en glukosinjektion. 

Diabetesbricka eller diabetesarmband ansågs vara ett ansvar som de hade mot allmänheten 

för att upplysa andra om sin sjukdom. Det visade sig också finnas upplevelser om att de 

hade vissa skyldigheter till hälso-och sjukvården. Mot sjukvårdspersonal upplevde 

patienterna att de var skyldiga att vara uppriktiga och ge fullständig och korrekt 

information. Det kunde bland annat handla om att informera om blodsockervärden eller 

beskriva nyupptäckta symtom. Att sedan bidra till förbättringsarbete i sjukvården ansågs 

åligga deras ansvar genom att ge konstruktiva synpunkter om sjukvården och 

medicintekniska produkter samt att vara med i forskning (Hirjaba et al., 2015).  

  

Att inte ta fullt ansvar för egenvården visades kunna leda till att sjukdomstillståndet 

upplevdes som en begränsning i vardagen. Höga blodsockervärden upplevdes 

ångestladdade och gav personen skamkänslor medan bra blodsockervärden upplevdes 

underlättande och lugnande (Boman et al., 2015; Youngson et al., 2015). Att ansvara över 

det mesta i egenvården och sjukdomen upplevdes av flera patienter och närstående som 

överväldigande, frustrerande och hämmande.  
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Om sådana känslor uppstod framkom att närstående med fördel kunde hjälpa till och 

underlätta i vardagen vilket i sin tur kunde förbättra relationen mellan parterna (Greene, 

2009; Trief et al., 2013; Rankin et al., 2014). Om diagnosen satts i tidig ålder hade 

föräldrarna ha ett större ansvar och involvering i egenvården både under patientens 

uppväxt och under vuxenlivet, än i jämförelse med patienter som fått diagnosen i vuxen 

ålder (Rankin et al., 2014). 

Självständighet och självförtroende 

Att ta på sig ansvaret för sjukdomen och egenvården upplevdes av flera patienter som 

svårt, krävande och ibland frustrerande (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008). 

I motsats till det bidrog ansvaret också till känslor av att ha kontroll över sitt eget liv vilket 

förbättrade egenvården och gjorde att de upplevde frihet och välbefinnande i tillvaron 

(Karlsson et al., 2008; Herge et al., 2012; Raaijmakers et al., 2015; Youngson et al., 2015). 

Det visade sig att när patienten själv upplevde sig ha tillräckligt mycket kunskap för att 

hantera sin sjukdom växte ett självförtroende fram och hen blev därefter självsäker i sin 

egenvård. Denna självsäkerhet stärktes av egen motivation att utföra egenvården 

självständigt samt av motivation från närstående (Karlsson et al., 2008; Herge et al., 2012; 

Hirjaba et al., 2014). Närstående uppgavs ofta upplevas som kontrollerande och tjatande 

vilket kunde leda till försämrad egenvård, men deras involvering innebar också extra 

motivation och som en extra drivkraft (Babler & Strickland, 2015; Boman et al., 2015; 

Johansson et al., 2016; Karlsson et al., 2008; Trief et al., 2013). Att vara självständig i sin 

egenvård innebar olika för olika individer. En del patienter ville sköta allt på egen hand 

medan andra ville att närstående var involverade (Babler & Strickland, 2012; Boman et al., 

2015; Trief et al., 2013). Ofta upplevde närstående att det kunde vara svårt att hitta en 

balans mellan att verka intresserad och att kontrollera egenvården. Vanliga känslor som 

närstående uppgav i samband med egenvård var oro och ängslan (Marshall et al., 2009; 

Trief et al., 2013).  

  

För unga visade sig en stor del av tillvaron handla om att ta över ansvaret från föräldrarna 

och bli självständiga i egenvården för att övergå till vuxenlivet (Babler & Strickland, 2012; 

Greene, 2009; Karlsson et al., 2008). En del föräldrar var oroliga över att deras barn växte 

upp och blev självständiga men accepterade att de behövde lära sig att lita på och stödja 

barnet i att fatta beslut i egenvården. Trots barnets ålder eller egenvårdsförmåga kände 

föräldrarna att det var nödvändigt att hålla koll på dem för att försäkra sig om att deras 

barn mådde bra (Marshall et al., 2009). I övergången till självständighet framkom att det 

var viktigt att andra visade respekt för patientens autonomi samt hade förståelse för att det 

var patientens eget liv och ansvar att sköta egenvården (Boman et al., 2015). Den 

viktigaste delen i övergången till självständighet visades vara att själv kunna avgöra vad 

patienten behövde hjälp med (Babler & Strickland, 2012; Greene, 2009). 

Kunskap och undervisning 

Flertalet patienter och närstående uttryckte ett stort behov av kunskap för att kunna hantera 

sjukdomen och utföra egenvården (Greene, 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Svedbo 

Engström et al., 2016; Symons et al., 2015). För att kunna hantera vardagliga rutiner 

krävdes både teoretiska och praktiska kunskaper samt insikt om hur dessa kunde användas 

och anpassas i olika situationer, exempelvis vid restaurangbesök, tillfällig sjukdom, 

förändrad aktivitetsnivå, resor eller vid uppgifter i skolan eller på arbetet (Svedbo 

Engström et al., 2016).  
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Att vårdpersonalen var stöttande och gav kontinuerlig undervisning upplevdes av 

patienterna och deras närstående som nödvändigt, då de kunde få vägledning och 

bekräftelse av egenvårdsåtgärder som utförts (Johansson et al., 2016; Svedbo Enström et 

al., 2016; Povlsen & Ringsberg, 2008). När egenvården fungerade optimalt upplevde 

patienterna självsäkerhet, stolthet och self-efficacy (Svedbo Engström et al., 2016). 

När kunskap inte fanns 

Flera patienter och närstående insåg inte att sjukdomen var så komplicerad som den 

faktiskt var (Marshall et al., 2009) och de enades om att bristen på kunskap och förståelse 

hämmade stödet från närstående och egenvårdsförmågan (Celik et al., 2015; Johansson et 

al., 2016; Karlsson et al., 2008; Rankin et al., 2014). En del patienter upplevde att de inte 

fick information som anpassats till deras livssituation och förstod inte informationen som 

givits eftersom sjukvårdspersonalen använt medicinska termer (George & Thomas, 2010; 

Svedbo Engström et al., 2016). Bristande kunskap medförde att individerna oavsiktligt 

valde högriskbeteenden som, enligt dem, fungerat i flera år. Ofta förstod de inte vikten av 

att hålla sig till de vardagliga egenvårdsåtgärderna och ändrade därför insulindoser själva, 

försökte med alternativa läkemedel, kontrollerade inte blodsockret regelbundet och uteslöt 

fysisk aktivitet (Celik et al., 2015; George & Thomas, 2010). Det största problemet var 

kosten då patienterna inte visste vad de förväntades äta (Celik, et. al., 2015; Karlsson, et. 

al., 2008). 

Undervisning från sjukvården 

En god relation till sjukvårdspersonalen som gav kunskapsbaserad rådgivning förbättrade 

egenvården (Greene, 2009; Hirjaba et al., 2015; Johansson et al., 2016). Sjuksköterskan 

beskrevs av patienten som professionell, engagerad, empatisk och vänlig och relationen till 

hen upplevdes som bäst när det fanns kontinuitet (Hirjaba et al., 2015). Lärandet främjades 

av ett tillitsfullt och öppet klimat där sjuksköterskan involverade patienten i utformningen 

av egenvården (Johansson et al., 2016). Patienter och närstående upplevde ett förtroende 

till sjuksköterskan när det fanns en god kommunikation mellan dem, vilket också skapade 

en känsla av trygghet och uppriktighet (Hirjaba et al., 2015; Croom et al., 2011). 

Kommunikation mellan sjuksköterskan, patienten och närstående som var personcentrerad 

gjorde att de upplevde en högre kompetensnivå, self-efficacy, adherence och kunde hantera 

egenvården bättre (Croom et al., 2011). Patienter och närstående önskade att rådgivningen 

var korrekt och tydlig samt anpassad till deras behov och livssituation och på ett språk som 

de förstod (Greene, 2009; Hirjaba et al., 2015; Johansson et al., 2016; Svedbo Engström et 

al., 2016). Det uppskattades även när sjuksköterskan tog en sak i taget utan att ge för 

mycket information vid samma tillfälle (Greene, 2009) och att hen upprepade 

informationen då en del kunskap kunde försvinna med tiden. Dessutom var det viktigt att 

olika vårdgrupper gav överensstämmande råd och information som inte motsade varandra, 

eftersom det kunde orsaka förvirring och osäkerhet (Svedbo Engström et al., 2016).  
  

Vid diagnostisering av diabetes kunde patienterna främjas av erfarna patienters historier, 

då de fick förståelse om sjukdomen och hur komplikationer kunde förebyggas. Genom att 

reflektera över känslor, upplevelser och erfarenheter med andra underlättades lärandet av 

egenvården (Johansson et al., 2016; Svedbo Engström et al., 2016). Den information 

sjuksköterskan försökte förmedla kunde kompletteras med utbyte av upplevelser i en 

diabetesgrupp. Patientens vetskap om att det alltid fanns möjlighet att kontakta 

diabetesteamet skapade en känsla av säkerhet och självförtroendet ökade (Johansson et al., 

2016) samt fick närstående att känna sig trygga och mindre oroliga när även de fick 

information och kunde ställa frågor (Svedbo Engström et al., 2016).  
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Efter att patienterna fått undervisning om egenvård upplevde de och deras närstående ett 

ökat intresse för egenvården och blev mer mottagliga för stöd från andra (Rankin et al., 

2014; Svedbo Engström et al., 2016). Undervisningen stärkte även patientens 

självbestämmande i egenvården och medförde förbättrad anpassningsförmåga hos 

närstående samt gav en mer flexibel vardag (Konradsdottir & Svavarsdottir, 2011; 

Karlsson et al., 2008). Det visade sig även att patienter som upplevde hög kompetens i 

egenvården följde en hälsosam kosthållning betydligt fler dagar i veckan än andra. De som 

upplevde sig självständiga i medicinering och blodsockerkontroll, hade bättre koll på 

blodsockret (Raaijmakers et al., 2015). En öppenhet kring sjukdomen och 

egenvårdsåtgärderna visade sig vara positivt för patientens och närståendes lärandet och 

främjade stödet från familj, vänner och kollegor samt kunde hjälpa patienten att reflektera 

över sitt nya sätt att leva. Egenvården under arbetstid kunde förbättras om kollegorna var 

medvetna om till exempel behovet av regelbundna raster och måltider (Ruston et al., 

2013). 

Upplevelser av stöd 

Det personliga ansvaret för sjukdomen och det känslomässiga behovet av kontroll hade 

stor inverkan på patientens välbefinnande i vardagen (Ruston et al., 2013) och beskrevs 

som en konstant balansgång mellan självständighet och behov av stöd från andra (Greene, 

2009; Karlsson et al., 2008; Rankin et al., 2014; Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 

2013). Behovet av stöd varierade mellan patienterna och deras olika situationer i livet 

(Boman et al., 2015; Greene, 2009; Rankin et al., 2014; Svedbo Engström et al., 2016). För 

att kunna upprätthålla en hälsosam livsstil, ha förståelse och kunna anpassa egenvården 

uppgavs stöd som en väsentlig del för både patienten och närstående (Boman, et al., 2015; 

Svedbo Engström, et al., 2016). Patienterna upplevde även att det var värdefullt att träffa 

andra med diabetes i till exempel stödgrupper där de kunde ge stöd och uppmuntra 

varandra (Babler & Strickland, 2015; Greene, 2009, Trief et al., 2013). Egenvården visade 

sig underlättas om stödet som gavs samspelade med patientens behov och önskemål vilket 

också gav en känsla av samhörighet mellan närstående och patient. Att vara i behov av stöd 

från andra kunde ge en känsla av osjälvständighet och patienten kunde känna sig som en 

belastning för andra (Svedbo Engström et al., 2016). 

Stöd från närstående 

Flertalet patienter upplevde att stödet från närstående varierade (Boman et al., 2015; 

Johansson et al., 2016; Karlsson et al., 2008; Marshall et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 

2008; Rankin et al., 2014, Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 2013) men de flesta 

önskade stöd från andra och de som fick det, gynnades av det (Helgeson et al., 2009; Herge 

et al., 2012; Rankin el al., 2014; Trief et al., 2013). Vilket slags stöd patienterna fick och 

från vem påverkades av familje- och arbetsförhållanden (Rankin et al., 2014). Inom 

familjen gavs stödet mestadels med kärlek och omsorg och kunde innebära att de hjälpte 

till att komma ihåg rutiner, diskuterade frågor och problem eller gav information och 

rådgivning vid exempelvis ändringar i kost och insulindoser (Boman et al., 2015; Karlsson 

et al., 2008; Rankin el al., 2014). Stödet kunde ibland upplevas av patienterna som 

kontrollerande, begränsande och överväldigande då närstående lade sig i för mycket i 

egenvården trots deras goda avsikter (Boman, et al., 2015; Karlsson et al., 2008; Svedbo 

Engström et al., 2016) vilket kunde försämra patienternas motivation till egenvård 

(Karlsson et al., 2008). Förtroende och trygghet uppnåddes då familjen visade förståelse 

för individens situation och visste vad som skulle göras vid exempelvis lågt blodsocker 

(Boman et al., 2015; Karlsson et al., 2008).  
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När egenvården upplevdes som överväldigande uppskattades närståendes hjälp att ta över 

egenvården under en period (Boman et al., 2015; Karlsson et al., 2008). 

  

De patienter som uppgav att de fick stöd från vänner, partners och kollegor värdesatte detta 

(Johansson et al., 2016; Karlsson 2008; Rankin et al., 2014). Fördelarna med stöd var att 

det fanns någon att dela bördorna med vilket beskrevs som en lättnad och förbättrade 

välbefinnandet (Helgeson et al., 2009; Trief et al., 2013). Känslomässigt stöd från vänner 

underlättade egenvården i vardagen (Johansson et al., 2016; Karlsson et al., 2008). Stödet 

upplevdes, av patienterna, som accepterande och uppmuntrande om vännerna kunde 

anpassa sig till individens egenvårdsrutiner (Karlsson et al., 2008). Upplevelser av stöd 

från sin partner varierade också. En del beskrev sin partner som stödjande, omtänksam, 

empatisk och hjälpsam medan andra hade ett mer självständigt förhållningssätt, antingen 

på grund av eget ansvar eller för att partnern inte visste hur eller inte ville hjälpa (Trief et 

al., 2013). 

  

Trots att ett flertal patienter upplevde att de fick stöd från närstående och 

sjukvårdspersonal var det inte ovanligt för dem att uppleva bristande stöd (Celik et al., 

2015; George, & Thomas, 2010; Greene, 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Ruston et al., 

2013; Svedbo Engström et al., 2016). Detta gav patienten känslor av besvikelse, ensamhet, 

ökad sjukdomsbelastning och upplevdes försvåra utförandet av egenvården (Greene, 2009; 

Svedbo Engström et al., 2016; Povlsen & Ringsberg, 2008; Youngson et al., 2015). Till 

exempel uppgavs att det vara svårt att följa kostrekommendationer när närstående inte gav 

tillräckligt känslomässigt stöd på grund av att de inte ville vara annorlunda (Povlsen & 

Ringsberg, 2008). Närstående som inte gav stöd till egenvården uttrycktes som en ständig 

påminnelse av de komplikationer som kunde uppkomma till följd av brist på egenvård och 

reducerade motivationen till egenvård (Boman et al., 2015; Karlsson et al., 2008). På 

arbetsplatsen upplevde patienterna ibland att de inte fick det stöd de behövde av kollegor 

och arbetsgivare vilket kunde försämra välbefinnandet. Då upplevde patienterna att de var 

tvungna att anpassa egenvården till arbetsuppgifter och blodsockret hölls på en högre nivå 

än optimalt för att minska risken att drabbas av lågt blodsocker (Ruston et al., 2013). 

Stöd från sjukvården 

Sjukvårdens kontinuerliga stöd till patient och närstående ansåg de vara nödvändigt för att 

kunna leva med sjukdomen (Povlsen, & Ringsberg, 2008). Stödet från sjukvårdspersonalen 

önskades, av patienterna, vara anpassat till individuella behov och beskrevs som en 

avgörande resurs för att hantera diabetes emotionellt och praktiskt (Svedbo Engström et al., 

2016). Att personalen verkligen lyssnade och visade ett genuint intresse för patientens 

fysiska och psykiska välbefinnande ansågs vara viktigt (Hirjaba et al., 2015; Svedbo 

Engström et al., 2016). Något de också upplevde betydelsefullt var att vårdpersonalen 

bekräftade patientens kunskaper, upplevelser och önskemål samt att beslut skulle fattas 

tillsammans (Svedbo Engström et al., 2016) vilket också gav motivation att förbättra 

egenvården (Hirjaba et al., 2015; Svedbo Engström et al., 2016). Relationen till 

vårdpersonalen formades av förtroende och god kommunikation (Croom et al., 2011; 

Youngson et al., 2015) vilket upplevdes av patienter och närstående som positivt och 

stärkte deras upplevda kompetens, kontroll och adherence i egenvården (Croom et al., 

2011). Patienterna uppskattade även när vårdpersonalens kunskaper mötte deras 

förväntningar och önskemål (Svedbo Engström et al., 2016). Stöd till självständighet 

visade sig förbättra patientens kompetens och förmågan till egenvård vilket ledde till att 

hälsosamma livsvanor följdes, till exempel goda matvanor och regelbunden 

blodsockerkontroll (George & Thomas, 2010; Raaijmakers et al., 2015).  
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När egenvården och stödet inte individanpassades och patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte ville lyssna på deras preferenser skapades misstro och frustration 

(George, & Thomas, 2010).  

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Genomgående i studien har beskrivningar av egenvård varierat men det finns samband 

mellan de olika tolkningarna av begreppet. Wilde och Garvin (2007) beskrev egenvård 

som en medvetenhet vilken skapar möjligheter att ta kontroll över sitt eget liv medan Orem 

(2001) beskrev egenvården som ett sätt att stärka människans integritet, mänskliga 

funktioner och personliga utveckling. Författarna fann att sambandet mellan dessa 

beskrivningar var att patienten får redskap och förmågan att ta kontroll över sitt liv genom 

att det mänskliga värdet respekteras. Eftersom beskrivningarna av begreppet har varierat i 

inkluderade artiklar (Boman et al., 2015; Hirjaba et al., 2015: Johansson et al., 2016; 

Karlsson et al., 2008; Marshall et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Rankin et al., 

2014, Svedbo Engström, 2016; Trief, 2013) tror författarna att beskrivningarna av 

egenvård inte har samma innebörd och kan därför inte appliceras direkt på varandra vilket 

kan skapa förvirring och oförståelse hos både patienten som använder egenvård och hos 

sjuksköterskan. Rogers et al. (2016) och Rostami et al. (2014) beskrev att patienten kan få 

redskap för att återfå, upprätthålla eller uppnå välbefinnande genom sjuksköterskans 

stödjande åtgärder och författarna tror att om sjuksköterskan har en oförståelse för 

begreppets innebörd kan det leda till att patienten inte får uppleva detta. Om begreppet är 

så svårdefinierat men samtidigt har en så betydelsefull roll i människors liv, varför skapas 

då inte en tydlig beskrivning som är lättförståelig och inte riskerar att skapa denna 

förvirring? 

 

I resultatet framgick även att patienten upplever en bättre kontroll över sin egenvård och 

sitt välbefinnande när autonomin stöds och respekteras (Boman et al., 2015; Herge et al., 

2012; Karlsson et al., 2008; Raaijmakers et al., 2015; Youngson et al., 2015) vilket stärker 

vikten av sjuksköterskans bemötande. Det innebär att sjuksköterskan behöver ta hänsyn till 

och arbeta aktivt med etiska grundprinciper för att främja egenvården, något som också är 

ett grundläggande krav för hälso-och sjukvården (Socialstyrelsen, 2009). Om hen inte 

respekterar och aktivt stöttar patienten till självbestämmande tror författarna att egenvården 

riskerar att styras av sjukvårdspersonalen på ett sätt som gynnar dem istället för att ta 

hänsyn till patientens upplevelser och preferenser. 

  

I bakgrunden av studien beskrevs self-efficacy kunna öka motivationen att upprätthålla och 

anstränga sig mer i nya beteenden (Seyyedrasooli et al., 2015) och i resultatet framkom att 

kunskap och stöd kunde förbättra patientens self-efficacy (Croom et al., 2011; Svedbo 

Engström et al., 2016). Self-efficacy visade sig förbättras om familjesituationen var bra 

(Herge et al., 2012). Författarna tror att kunskap och stöd mestadels ges till patienten men 

om sjuksköterskan istället skulle lägga mer vikt på att involvera närstående skulle self-

efficacy kunna förbättras ytterligare vilket i sin tur skulle främja patientens egenvård och 

båda parters välbefinnande. Det är också möjligt att relationen mellan patienten och 

närstående skulle förbättras om närstående inbjuds att ta större del av kunskap och stöd 

från sjuksköterskan, eftersom relationer påverkar egenvården och vice versa (Helgeson et 

al., 2009; Helgeson et al., 2015; Trief et al., 2013). 
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Sammantaget fanns upplevelser om att ju längre patienter och närstående levde med 

sjukdomen desto mer normaliserades egenvården som då blev en del av identiteten och 

vardagen (Marshall et al., 2009; Svedbo Engström et al., 2016; Trief et al., 2013; 

Youngson et al., 2015). Det upptäcktes dock att patienter kunde uppleva egenvården 

alltmer som en utmattande börda med åren och att det slutligen kunde uppstå känslor om 

att bara döden skulle kunna underlätta denna börda (George & Thomas, 2010; Svedbo 

Engström et al., 2016). Eftersom diabetes typ 1 oftast debuterar hos unga (Mosand & 

Stubberud, 2011) tror författarna att sjukvårdens fokus ofta läggs där och det är därför 

möjligt att äldre patienters specifika behov och upplevelser glöms bort och inte tillgodoses. 

Existentiella reflektioner är viktiga att uppmärksamma (Markowitz et al., 2010; Nefs et al., 

2012) och sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur hen kan bemöta dessa frågor, 

relaterade till egenvården. Kanske kan tydliga riktlinjer skapas som beskriver specifikt hur 

bemötandet ska vara till äldre med dessa tankar. Om nu sjuksköterskan ska anpassa 

egenvården till patientens livssituation (Ayala et a., 2014; Baggens & Sandén, 2014) 

behövs mer fokus och resurser läggas på äldres upplevelser för att kunna individanpassa 

egenvården och för att främja välbefinnandet. 

  

Syftet med denna studie var att beskriva patientens och närståendes upplevelser av 

egenvård vid diabetes typ 1 som förklarades av Mosand och Stubberud (2011) samt Ayala 

et al. (2014) som viktiga delar att ta hänsyn till, i utformandet av egenvården. Dock visade 

det sig att större delen av informationen i inkluderade artiklar fokuserade på patientens 

upplevelser och mindre om närståendes, vilket innebär att syftet inte kunde besvaras till 

fullo. Att fokus ligger på patienten tror författarna beror på att det är hen som har 

sjukdomen men då finns också en risk att patienten ses som ett objekt istället för en individ 

i ett sammanhang. I artiklarna framstod närstående som en biroll som inte involverades 

tillräckligt i utformandet av egenvården vilket betonar vikten av vidare arbete inom 

området. Om mer fokus läggs på närståendes upplevelser kan egenvården eventuellt 

fungera bättre vilket kan bidra till förbättrad egenvård och välbefinnande hos både 

närstående och patienten. Om nu sjuksköterskan ska fokusera på hela livssituationen 

(Mosand & Stubberud, 2011) varför belyses inte närståendes upplevelser mer i den 

forskning vi funnit? 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt ansågs vara en lämplig metod att använda för att kunna skapa en 

övergripande bild (Friberg, 2012) av olika upplevelser utan att fokusera på någon särskild 

åldersgrupp, kön eller etnicitet. En kvalitativ studie med intervjuer eller enkäter som 

datainsamlingsmetod hade annars kunnat tillämpas, något som skulle kunnat resultera i fler 

specifika upplevelser. Resultatet skulle exempelvis kunnat visa att närstående upplevde 

ansvaret i egenvården som mer påfrestande eller fler specifika exempel på hur patienten i 

sin vardag kan uppleva välbefinnande i egenvården. Det är också möjligt att information 

från intervjuer eller enkäter hade resulterat i andra teman än de som presenteras i denna 

studie. Dock vill författarna påpeka att upplevelser bland individer varierar (Boman et al., 

2015; Hirjaba et al., 2015: Johansson et al., 2016; Karlsson et al., 2008; Marshall et al., 

2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Rankin et al., 2014, Svedbo Engström, 2016; Trief, 

2013) och att liknande upplevelser kanske hade presenterats ändå eftersom ett flertal av de 

inkluderade artiklarna studerat deltagare av olika åldrar, kön och etnicitet. 

  

I presentationen av databassökningarna (tabell 1) visas att författarna fick totalt 409 träffar 

i sökningarna, men endast läste 118 abstrakt vilket innebär att 291 artiklar valdes bort 

framförallt på grund av att titlarna bedömdes vara orelevanta för att besvara studiens syfte. 
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Vidare valdes att endast söka artiklar i två databaser, PubMed och CINAHL Complete som 

båda innehåller artiklar inom ämnet omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2012). Genom att 

använda dessa databaser möjliggjordes därför att det omvårdnadsvetenskapliga 

perspektivet belystes mer än det medicinska, vilket också var avsikten med denna studie. 

  

Personer i alla åldrar valdes att studeras för att litteraturöversikten skulle ge en helhetsbild 

av upplevelser och inte endast fokusera på en särskild åldersgrupp. I sökresultaten 

framkom att merparten studier gjorts för att studera upplevelser hos barn, unga och deras 

föräldrar vilket gjorde att sökningarna behövde breddas med söktermerna “middle aged”, 

“aged” och “aged 80 and over”. Trots det, var det svårt att inte framförallt belysa 

upplevelser hos unga eftersom merparten av inkluderade studier fokuserade på det. Detta 

kan ha resulterat i att barnperspektivet studerats och belysts i större utsträckning än önskat 

i denna studie. Om det istället funnits en jämvikt mellan artiklar som fokuserat på vuxna 

och barn är det möjligt att resultatet inte skulle visa att patienterna upplevde ett lika stort 

behov av stöd och kunskap.  

  

Vidare valde författarna att inkludera artiklar där studerade individer hade diabetes typ 1, 

typ 2, prediabetes samt där förklaring av urvalet endast var insulinbehandlad diabetes. I de 

artiklar där det inte tydligt framgick vilken typ av diabetes det handlade om, hölls ett 

kritiskt förhållningssätt till informationen vilket gjorde att endast generell information om 

upplevelser användes. I de artiklar som separerade information om diabetes typ 1 och typ 2 

eller annan typ av diabetes användes endast information om diabetes typ 1 för att kunna 

besvara syftet med studien. Innehållet i artiklarna analyserades och bearbetades för att 

passa en generell beskrivning av upplevelser utan att själva innebörden i texterna 

förvrängdes. Vidare var ett urvalskriterium att exkludera studier som berörde upplevelser 

vid diabetes typ 1 tillsammans med någon annan sjukdom. Författarna diskuterade detta i 

tidigt skede av studien och kom gemensamt fram till att risken var för stor att denna 

litteraturöversikt annars hade kunnat presentera upplevelser som inte var direkt kopplade 

till diabetes typ 1, vilket i efterhand också ansågs vara ett bra beslut.  

  

De inledande databassökningarna resulterade i artiklar från olika länder. Författarna 

diskuterade detta och kom fram till en önskan om att studien skulle vara aktuell för Sverige 

och sjuksköterskans arbete i Sverige och därför tillades även sökordet “Sweden”. Det 

resulterade i en ytterligare svensk artikel och med den inräknad utgjorde de nordiska 

artiklarna ungefär en tredjedel av de 22 artiklarna. Om nordiska artiklar istället utgjort en 

mindre del och fler varit från andra länder är det möjligt att resultatet exempelvis hade 

visat att ansvaret hos närstående varit större än vad som presenteras eftersom kulturella 

skillnader påverkar hur egenvården hanteras både individuellt och inom sociala nätverk 

(Bani-Issa, 2011; Sunni et al., 2015). 

  

Att studierna uppfyllde de etiska kraven att vara etiskt granskade eller redogjorde för etiska 

överväganden lades vid stor vikt för att bidra till att stärka den aktuella litteraturöversiktens 

etiska kvalitet (Kjellström, 2012). Peer reviewed som också var ett inklusionskriterium 

visade sig vara svårare att söka efter, då det inte fanns som en sökfunktion i PubMed. 

Däremot granskades artiklarnas vetenskaplighet bland annat genom att kontrollera språket 

och antalet sidor, vilket beskrivs av Östlundh (2012) vara två viktiga aspekter. Författarna 

höll också ett kritiskt förhållningssätt och diskuterade om samtliga inkluderade artiklar var 

peer reviewed. Det ska också tilläggas att det inte är lätt att granska det och att författarna 

med fördel hade kunnat ta hjälp av bibliotekspersonalen för att ytterligare kunna säkerställa 

artiklarnas var per reviewed (Östlundh, 2012).  
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Vidare användes Sophiahemmets bedömningsunderlag (se bilaga A) för att avgöra 

artiklarnas kvalitet vilket ansågs av författarna som ett enkelt instrument att använda och 

möjliggjorde en effektiv kvalitetsgranskning av artiklarna. Att kvalitetsgranskningen 

utfördes separat verkade inte påverka hur artiklarna bedömdes vilket författarna tror kan 

bero på att kriterierna för kvalitetsbedömningen är noggrant beskrivna i instrumentet. 

Femton av artiklarna bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet (I), sju bedömdes ha 

medelhög kvalitet (II) och inga bedömdes ha låg kvalitet (KIII) vilket stärker 

trovärdigheten för denna litteraturöversikt (Wallengren & Henricson, 2012). 

  

Studiedesigner som inkluderades var kvalitativa och kvantitativa studier för att kunna 

skapa en övergripande bild av upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). Under 

databassökningarna, dataanalys samt databearbetning framkom att merparten av valda 

artiklar var kvalitativa studier. I sådana studier studeras personers upplevda erfarenheter 

som sedan tolkas av forskaren (Segesten, 2012) vilket ansågs lämpligt för att kunna skapa 

en överskådlig bild av upplevelser. Endast en artikel var av kvantitativ design, i vilken 

forskningsfrågan besvaras med hjälp av strukturerade observationer eller mätningar 

(Henricson & Billhult, 2012). Det är möjligt att ytterligare artiklar där observationer och 

mätningar gjorts hade kunnat bidra till mer information om till exempel hur vanligt 

förekommande de olika upplevelserna var hos patienter och närstående men författarna 

ansåg att inkluderade artiklar var tillräckliga för att besvara syftet. 

  

Ingen av författarna har engelska som modersmål och en ovana för att läsa metodologiskt 

språk finns också hos författarna vilket kan ha orsakat feltolkningar av informationen 

(Östlundh, 2012) vilket skulle kunna ha inneburit en annan innebörd eller vinkel i 

resultatet. Det skulle också kunna innebära att deltagare eller fokusgrupper i en del 

inkluderade studier missförståtts och därmed beskrivits nedlåtande (Kjellström 2012). 

Vidare kan studien ha påverkats av att en av författarna själv har diabetes typ 1 vilket 

innebär att det fanns en förförståelse för sjukdomen med egna erfarenheter och 

värderingar. Därför kan intressant eller betydelsefull information omedvetet valts ut för att 

framhäva eller belysa något specifikt. Med tanke på denna förförståelse som kan ha 

inneburit att information i artiklarna färgats skulle valet av studerad sjukdom möjligtvis ha 

förändrats om studien skulle utföras på nytt av samma författare. Förförståelsen har 

diskuterats mycket mellan författarna och funnits i åtanke under hela skrivprocessen. Om 

litteraturöversikten hade utförts på nytt av andra författare är det möjligt att annat resultat 

presenterats med tanke på denna förförståelse (Priebe & Landström, 2012; Dahlborg-

Lyckhage, 2012). 

 

Slutsats 

Upplevelser av egenvård varierade mellan patienter och närstående. Det var vanligt att 

egenvården upplevdes som överväldigande och frustrerande men den kan också upplevas 

som ett drivmedel och en motivation för hälsosamma livsvanor. I studien framgår att 

patienten upplever sig ha ett flertal omfattande ansvarsområden, plikter och skyldigheter 

mot sig själv, närstående, samhället och hälso- och sjukvården. Närstående har en väsentlig 

roll genom att bidra med stöttning, hjälp och kunskap men upplever ofta involverandet i 

egenvården som svårbalanserat och påfrestande för dem själva och relationen. För att 

samtliga parter ska uppleva välbefinnande i egenvården och för att egenvården ska fungera 

optimalt behöver den därför individanpassas och utformas på ett sätt som tar hänsyn till 

patientens och dess närståendes livssituation, upplevelser, erfarenheter och preferenser. 
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Fortsatta studier 

Denna litteraturöversikt tillämpade ett övergripande perspektiv där alla åldrar ville belysas. 

Det har framkommit under studieperioden att majoriteten av studier som finns idag handlar 

om unga och deras föräldrars upplevelser och endast två av de 22 inkluderade artiklarna 

handlade om patienter över 65 år. Eftersom diabetes typ 1 blir alltmer vanligt i högre åldrar 

när barn och unga som får sjukdomen växer upp anser författarna att det skulle behövas 

ytterligare forskning som beskriver och undersöker upplevelser av egenvård hos patienter 

och närstående i högre åldrar. Det skulle kunna bidra till en bredare förståelse för deras 

perspektiv och situation som troligtvis skiljer sig från yngres. Förslagsvis skulle sådana 

studier kunna utgöras av kvalitativa intervjustudier eller frågeformulär där deltagarna 

besvarar frågor om hur egenvården påverkar deras livssituation, vilka faktorer som 

påverkar egenvården i deras vardag och hur deras närstående förhåller sig och involveras i 

egenvården. 

Klinisk tillämpbarhet 

Litteraturöversikten presenterar upplevelser och reflektioner som finns hos patienter med 

diabetes typ 1 och deras närstående vilka kan bidra till en förståelse för sjukdomens och 

egenvårdens påverkan på livssituationen. Här presenteras lättillgänglig information vilken 

kan användas av sjuksköterskor som därmed kan få ökad kunskap om helhetsperspektivet 

av egenvård. Informationen kan med fördel användas i bemötandet och vårdandet av dessa 

individer för att främja en personcentrerad omvårdnad. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Babler E, Strickland 

CJ. 

2015 

USA 

 

 

Moving the 

Journey Towards 

Independence: 

Adolescents 

Transitioning to 

Successful 

Diabetes Self-

Management 

 

 

Undersöka 

upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1 

hos ungdomar. 

 

Design: Kvalitativ studie inriktad mot 

grounded theory  

Urval: Deltagarna var i åldrarna 11-

15 och hade diabetes typ 1.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Insamling och analys av data 

genomfördes samtidigt med 

jämförelser. Under studien 

utvecklades ett fokus kring 

normalisering och självständighet. 

15 

(-) 

Det framkom i studien att för 

att ungdomar ska bli 

självständiga i sin 

sjukdomshantering krävs att 

de tar över vården successivt 

och inser att sjukdomen och 

egenvården är komplex. 

K 

I 

Boman Å, Bohlin M, 

Eklöf M, Forsander G 

& Törner M.  

2015 

Sverige 

Conceptions of 

Diabetes and 

Diabetes Care in 

Young People 

With Minority 

Backgrounds. 

Få fördjupad kunskap 

om ungdomars 

erfarenhet av diabetes 

typ 1 och faktorer som 

kan påverka förmågan 

hos personer med en 

icke-svensk bakgrund 

att ta hand om sig 

själva. Exempelvis 

egenvårdsrutiner, 

deras sociala situation 

och det stöd de får av 

vårdgivarna. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Forskarna bjöd in första eller 

andra generationens invandrare, 

mellan 13-18 år som behandlades för 

diabetes typ 1 på ett större 

barnsjukhus i Sverige. Tolv 

ungdomar deltog i studien; 9 av dessa 

föddes i Sverige, 3 i Irak och 1 i 

Somalia. Alla pratade svenska. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tematisk innehållsanalys 

med inspiration av fenomeografi. 

15 

(3) 

Deltagarnas åsikter gällande 

adherence och complience, 

personlighet, normalitet och 

attityd till sin sjukdom 

diskuterades. Deltagarna 

framhävde behovet av 

autonomi och hopp. Även 

sjukvårdpersonalen, familjen 

och skolan hade en betydande 

roll i egenvården. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Celik S, Kelleci M, 

& Satman I 

2015 

Turkiet 

The Factors 

Associated With 

Disease 

Mismanagement 

in Young 

Patients with 

Type 1 Diabetes: 

A Qualitative 

Study. 

Bidra till förbättringar 

av nya metoder för att 

hantera diabetes genom 

att kartlägga hur 

personerna uppfattar 

och hanterar sin 

sjukdom, deras 

erfarenheter av kost, 

motion, insulin och att 

gå på kontroller. 

Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning 

Urval: Personer mellan 18-25 år 

med typ 1-diabetes och HbA1c-nivå 

över 6,5 procent. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor 

Analys: Intervjuerna transkriberades 

och omvandlades sedan till sju 

teman. 

28 

(-) 

Studien identifierade sju teman 

som påverkar patientens egenvård. 

Dessa teman var negativa känslor 

om sjukdomen, svårigheter i 

vardagen, svårigheter som uppstår 

vid behandlingsprocessen, brist på 

socialt stöd, dålig copingmetoder, 

oro inför framtiden och problem 

med att utveckla kunskap och 

attityd gällande egenvård. 

K 

II 

Croom A, Wiebe D, 

Berg C, Lindsay R, 

Donaldson D, Foster 

C, & ... Swinyard 

M. T.  

2011 

USA 

Adolescent and 

parent 

perceptions of 

patient-centered 

communication 

while managing 

type 1 diabetes. 

Att undersöka om 

ungdomars och 

föräldrars uppfattning 

av patientcentrerad 

kommunikation (PCC) 

med sjukvårdspersonal 

kan vara associerad 

med empowerment och 

sjukdomshantering. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Personer mellan 10-14 år 

som haft diabetes typ 1 i minst ett år 

och en förälder. 

Datainsamling: Enkät fylldes i efter 

ett rutin-besök hos diabeteskliniken. 

De mätte sjukdomsuppfattningar, 

tilltro till sin egen förmåga (self-

efficacy) och följsamhet. Även 

prover togs. Deltagarna genomförde 

samma procedur 6 månader senare. 

Analys: HbA1c värden och 

upplevelser jämfördes med varandra 

för att undersöka korrelation. 

190 ungdomar, 

190 föräldrar 

(-) 

När vårdpersonalen använde sig 

av PCC upplevde ungdomar och 

föräldrar ökad kontroll, 

empowerment samt kompetens 

inom sin sjukdomshantering. PCC 

kunde också kopplas till högre 

sjukdomsinsikt, tro på 

behandlingen, self-efficacy och 

bättre adherence. 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

George S. R, Thomas 

P. S 

2010 

USA 

 

Lived experience 

of diabetes among 

older, rural people 

 

Kartlägga 

erfarenheter och 

upplevelser hos 

äldre som lever med 

insulinbehandlad 

diabetes och är 

bosatta på 

landsbygden. 

 Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning 

Urval: Personer mellan 65-85 år 

som var engelsktalande och bosatta 

på landsbygden. 

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer som inleddes med en 

öppen frågeställning.  

Analys: Datan analyserades med 

existentiell fenomenologiskt 

tillvägagångssätt samt teman. 

10 

(-) 

Äldre drabbades ofta av rädsla 

och förvirring relaterat till 

variationer i blodsockret, 

upplevde irritation över att 

vårdgivare inte alltid lyssnade 

eller förstod deras 

livssituation. Att leva med 

dålig kontroll av sin diabetes 

fick deltagarna att iaktta sig 

själva och sitt eget liv samt till 

existentiella frågor. 

K 

II 

Greene A. 

2009 

Storbritannien 

 

What healthcare 

professionals can 

do: a view from 

young people with 

diabetes 

 

 

Beskriva strategier 

som vårdgivare kan 

använda för en 

personcentrerad 

vård. 

 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Fem personer i åldrarna 18-

26 år med diabetes typ 1 deltog.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer per telefon.  

Analys: Tematisk analys. 

5 

(-) 

I studien framkom att 

vårdgivare behöver fokusera 

på hela livssituationen genom 

att inkludera aspekter som 

känslor, upplevelser, 

önskningar samt behov och 

inte bara fokusera på 

mekanismer bakom 

sjukdomen. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Helgeson V, Lopez L, 

Kamarck T. 

2009 

USA 

Peer relationships 

and Diabetes: 

Retrospective and 

Ecological 

Momentary 

Assessment 

Approaches 

 

Undersöka samband 

mellan vänskap, 

välbefinnande, 

egenvård och 

blodsockerkontroll 

samt undersöka om 

dessa aspekter kan 

kopplas till kön. 

Design: Mixad metod 

Urval: Tonåringar i åldrarna 13-

16 som haft diabetes typ 1 i 

minst 1 år utan övrig kronisk 

sjukdom och bosatt på under 1 

mils avstånd från sjukhuset där 

studien tog plats. 

Datainsamling: Deltagarnas 

blodsockervärden studerades från 

deras journaler. Dessutom 

utfördes också strukturerade 

intervjuer i hemmen och de fick 

besvara frågeformulär. 

Analys: Statistisk analys och 

regressionsanalys tillsammans 

med skattningsskalor. 

66 

(1) 

Konflikter i relationer med 

närstående visades påverka 

välbefinnande, egenvård 

och blodsockerkontroll hos 

båda könen. Detta visades 

mer frekvent och tydligare 

hos flickor än hos pojkar. 

R/K 

I 

Helgeson V, 

Mascatelli K, 

Reynolds, Becker D, 

Escobar O, Siminerio 

L. 

2014 

USA  

Friendship and 

Romantic 

Relationships Among 

Emerging Adults 

With and Without 

Type 1 Diabetes 

Undersöka om 

vänskap och 

romantiska 

relationer skiljer sig 

åt mellan unga 

vuxna med och utan 

diabetes typ 1, och 

hur dessa faktorer 

kan påverka 

välbefinnandet och 

sjukdomstillståndet. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Unga vuxna som går sitt 

sista år på senior high school. 

118 deltagare med diabetes typ 1 

och 122 deltagare utan diabetes 

typ 1 rekryterades. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Skattningsskalor och 

regressionsanalys. 

240 

(-) 

Både romantiska och 

vänskapliga relationer 

visades påverka 

sjukdomstillståndet och 

egenvården. I studien 

framkom att deltagare med 

diabetes typ 1 upplevde 

mindre stöd från vänner än 

de andra deltagarna. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land  
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Herge W, Streisand R, 

Chen R, Holmes C, 

Kumar A, Mackey E 

& ... Mackey ER. 

 2012 

USA 

Family and youth 

factors associated 

with health beliefs 

and health outcomes 

in youth with type 1 

diabetes. 

Att undersöka 

familjeorganisatione

ns koppling till 

metabolisk kontroll 

hos ungdomar med 

diabetes typ 1 genom 

mekanismerna för 

familjens self-

efficacy och deras 

sjukdomshantering. 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: Personer mellan 11-14 år 

med diabetes typ 1 i minst ett år 

utan komplikationer eller andra 

sjukdomar. 

Datainsamling: Enkät och intervjuer 

och HbA1c mättes vid klinikbesök 

och 3 månader senare.  

Analys: Enkät och intervjuer och 

HbA1c mättes vid klinikbesök och 3 

månader senare. 

285 

(28) 

Bättre organisering hemma 

var indirekt associerat med 

bättre metabolisk kontroll 

genom ökad self-efficacy 

och bättre egenvård. 

RCT 

I 

Hirjaba M, Häggman-

Laitila A, Pietilä A-

M, Kangasniemi M. 

2014 

Finland 

 

Patients have 

unwritten duties: 

experiences of 

patients with type 1 

diabetes in health 

care 

 

Beskriva upplevelser 

av ansvar och plikter 

hos personer med 

diabetes typ 1. 

 

Design: Kvalitativ design  

Urval: Deltagarna var i åldrarna 17-

50 år och hade diabetes typ 1. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer enligt fastställda teman. 

Analys: Analys av data 

genomfördes med innehållsanalys. 

27 

(7) 

Ansvar och plikter visades 

vara betydelsefulla delar i 

egenvård och för att 

uppleva välbefinnande. I 

sociala sammanhang, i 

relationer till vårdgivare 

och till sin egen hälsa 

framkom flera olika typer 

av ansvar och plikter. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land  

 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johansson K, 

Almerud Österberg S, 

Leksell J, Berglund 

A. 

2016 

Sverige 

Patients’ experiences of 

support for learning to 

live with diabetes to 

promote health and 

well-being: A lifeworld 

phenomenological study 

 

Beskriva hur 

patienten upplever 

stöd när hon/han lär 

sig att leva med 

diabetes, i syfte att 

främja hälsa och 

välbefinnande. 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Svensktalande 

personer med diabetes typ 

1 eller typ 2 i olika åldrar, 

män och kvinnor, 

varierande 

sjukdomsduration och 

behandling. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade intervjuer 

Analys: Existentiell 

hermeneutisk analys 

12 

(-) 

För att patienten ska få 

förståelse för 

sjukdomstillståndet och det 

egna ansvaret i egenvården 

visades reflektion vara mest 

väsentligt. 

K 

I 

Karlsson A, Arman 

M, Wikblad K 

 2008 

Sverige 

Teenagers with type 1 

diabetes - a 

phenomenological study 

of the transition towards 

autonomy in self-

management. 

Kartlägga 

erfarenheter hos 

tonåringar med 

diabetes typ 1 med 

fokus på 

övergången till att 

bli självständig i sin 

egenvård. 

Design: Kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

inriktning 

Urval: Tonåringar i 

åldrarna 13–17 år som har 

diabetes typ 1 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

35 

(3) 

Bekräftelse från andra och 

att lita på sin egen förmåga 

visades vara väsentligt i 

övergången. Ett tema som 

framkom i studien var att 

befinna sig på gränsen 

mellan självständighet och 

att vara beroende av stöd 

från andra. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Konradsdottir E,  

Svavarsdottir E K.  

2011 

Island 

How effective is a 

short-term 

educational and 

support intervention 

for families of an 

adolescent with type 

1 diabetes? 

Studera effekten av 

ett kort utbildnings-

och stödprogram 

för föräldrar till 

tonåringar med 

diabetes typ 1 samt 

att undersöka 

prevalens för 

anpassning till 

sjukdomen. 

Design: Empirisk kvalitativ 

studie 

Urval: Alla familjer med 

tonåringar med diabetes typ 1 på 

Island tillfrågades varav 64 

personer deltog.  

Datainsamling: Datainsamlingen 

delades upp i tre sessioner: en 

föreläsning om diabetes för 

föräldrar och tonåringarna, 

intervjuer av föräldrarna med 

syfte att stötta samt stödgrupper 

för tonåringarna.  

Analys: Statistisk analys för att 

analysera oberoende variabler 

samt signifikans för 

hypotesprövning. 

23 familjer 

(-) 

 

 

Efter att ha genomgått det korta 

utbildnings-och 

stöttningsprogrammet kunde 

ingen signifikant förbättring i 

anpassning till och hantering av 

sjukdomen påvisas. Däremot 

visades signifikanta skillnader 

mellan mödrar och fäder I 

hanteringsstrategier i egenvård 

och anpassning till sjukdomen. 

Mödrar uppgav att stöd från 

vårdgivare var mycket 

hjälpsamt. 

K 

I 

Marshall M, Carter B, 

Rose K, Brotherton 

A. 

2008 

Storbritannien 

 

Living with type 1  

diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents 

 

 

Undersöka och 

beskriva barns och 

deras föräldrars 

upplevelser av att 

leva med diabetes 

typ 1. 

 

Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning 

Urval: Barn med typ 1 diabetes 

och deras föräldrar. 

Datainsamling: Barn och 

föräldrar intervjuades i samtal 

som strävade efter vardaglighet i 

deras hem.  

Analys: Tematisk analys. 

21 

(-) 

Personer som lever med 

diabetes typ 1 delar ofta 

liknande upplevelser. Teman 

som framkom av intervjuerna 

var att gå vidare, beroende av 

föräldrar, förlust av hälsa och 

påverkan av diabetes. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



 

XIV 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land  

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Povlsen L, Ringsberg 

K.  

2008 

Danmark 

Learning to live 

with type 1 

diabetes from the 

perspective of 

young non-western 

immigrants in 

Denmark 

Att undersöka hur unga 

vuxna med en icke-

västerländsk invandrar-

bakgrund och typ 1-

diabetes sedan 

ungdomen har upplevt 

att leva med 

sjukdomen, med 

särskild inriktning på 

undervisning och stöd 

från 

sjukvårdspersonalen 

och familjen. 

Design: Mixad metod 

Urval: Valet av deltagare 

syftade till att erhålla ett 

varierat urval av unga danska 

icke-västerländska 

invandrare med typ 1-

diabetes gällande kön, ålder, 

etnisk bakgrund och tid och 

plats för diagnosen. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

utfördes samt HbA1c mättes 

som ett objektivt mått på 

metabolisk kontroll. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och lästes 

igenom flera gånger. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes och kategorier 

bildades. 

11 

(-) 

Tre teman framkom i 

resultatet: upplevelser och 

reaktioner vid 

diagnostiseringen, att lära 

sig att hantera sjukdomen 

samt nuvarande och framtida 

liv med diabetes. Vikten av 

undervisning och stöd lyftes 

fram samt några kulturella 

skillnader. 

P/K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Raaijmakers, L., 

Martens, M., Bagchus, 

C., Weerdt, I., Vries, 

N., & Kremers, S. 

2015 

Nederländerna 

Correlates of 

perceived self-care 

activities and 

diabetes control 

among Dutch type 1 

and type 2 diabetics 

Undersöka hur 

patienter med 

diabetes typ 1 och typ 

2 upplever stöd till 

självständighet samt 

upplevelser av 

kunskap om 

egenvård. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Personer med diabetes typ 1 

eller typ 2 i åldrarna 55+. 

Datainsamling: Internetbaserat 

frågeformulär som deltagana 

besvarade. 

Analys: Datan analyserades med hjälp 

av olika skattningsskalor, riktlinjer för 

levnadsvanor vid diabetes samt 

statistisk analys. 

527 

(-) 

Deltagarna upplevde sig 

själva som kompetenta i 

sin egenvård och 

stöttade i sin 

självständighet. I 

studien betonas vikten 

av stöd från 

vårdpersonal för att 

personer med diabetes 

ska vara självständiga i 

sin egenvård. 

K 

I 

Rankin D, Barnard K, 

Elliott J, Cooke D, 

Heller S, 

Gianfrancesco C & ... 

Lawton J  

2014 

Storbritannien 

Type 1 diabetes 

patients' experiences 

of, and need for, 

social support after 

attending a 

structured education 

programme: a 

qualitative 

longitudinal 

investigation. 

Att utforska 

patienternas 

erfarenheter, åsikter 

och behov av socialt 

stöd efter att ha 

deltagit i ett 

strukturerat 

utbildningsprogram 

för typ 1-diabetes. 

Design: Kvalitativ studie med 

grounded theory som tillvägagångssätt. 

Urval: Personer över 18 år med 

diabetes typ 1 

Datainsamling: Fördjupande intervjuer 

genomfördes, sex respektive tolv 

månader efter utbildningen. 

Analys: Konstant jämförelse användes. 

Intervjuerna lästes enskilt av 

författarna som sedan jämförde sina 

tolkningar och kom överens om 

återkommande teman. Data kodades in 

i kategorier med hjälp av ett program 

som möjliggjorde ytterligare 

undersökning. 

30 

(-) 

Preferenser av socialt 

stöd varierade bland 

deltagarna. Bland annat 

framkom att en del ville 

ha minimal involvering 

av andra, vissa ville ha 

hjälp och stöd med 

vissa saker medan 

andra ville att att andra 

skulle övervaka och 

vara helt involverade i 

egenvården. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ruston A, Smith A, 

Fernando B. 

2013 

Storbritannien 

 

 

Diabetes in the 

workplace - diabetic’s 

perceptions and 

experiences of 

managing their disease 

at work: a qualitative 

study 

 

Utforska 

uppfattningar och 

upplevelser hos 

personer med 

diabetes om hur 

det är att hantera 

sin sjukdom på 

arbetsplatsen. 

 

Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning. 

Urval: Insulinbehandlad 

diabetes med regelbundna besök 

på diabetesklinik samt aktuell 

anställning. 32 personer med 

diabetes typ 1 och elva personer 

med typ 2 rekryterades. En 

databas användes för att 

säkerställa att inklusionskriteriet 

om insulinbehandling 

uppfylldes. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes per 

telefon med deltagarna som 

hade diabetes typ 1. Fysiska 

intervjuer genomfördes med 

deltagare som hade diabetes typ 

2. Analys: Konstant jämförelse 

av insamlad data. Tematisk 

analys. 

43 

(-) 

Egenvården behövde 

anpassas efter 

arbetsuppgifter. I studien 

framkom att deltagarna 

ofta prioriterade arbetet 

före sjukdomshanteringen 

för att inte riskera att 

förlora sina jobb. Trots att 

cheferna blivit 

informerade om 

sjukdomen saknades 

upplevelsen av stöd och 

istället fanns en rädsla för 

att bli behandlad 

annorlunda.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Svedbo Engström S, 

Leksell J, Johansson 

UB, Gudbjörnsdottir 

S. 

2016 

Sverige 

 

What is important for 

you? A qualitative 

interview study of 

living with diabetes 

and experiences of 

diabetes care to 

establish a basis for a 

tailored Patient-

Reported Outcome 

Measure for the 

Swedish National 

Diabetes Register 

 

Beskriva vilka 

faktorer som är 

viktiga för att uppleva 

välbefinnande vid 

diabetes typ 1.  

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Svenska personer över 

18 år som haft diabetes typ 1 

eller 2 i minst 5 år och 

förmåga att kunna beskriva 

sin situation på svenska. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Teman och underkategorier 

sammansattes med hjälp av 

ordbehandlingsprogram som 

sedan kontrollerades av 

forskarna. 

29 

(-)  

 

Stöd från 

familjemedlemmar och 

vänner tillsammans 

med professionellt 

stöd från 

diabetesvården ansågs 

vara de viktigaste 

aspekterna för 

deltagarna. För att 

uppleva välbefinnande 

i livet är hantering av 

sjukdomen av stor 

betydelse. 

 

K 

I 

Symons J, Crawford 

R, Isaac D, Thompson 

S. 

2015 

Nya Zeeland 

 

“The whole day 

revolves around it”: 

Families’ experiences 

of living with a child 

with Type 1 diabetes 

— a descriptive study 

 

Undersöka föräldrars 

upplevelser i relation 

till familjen när deras 

barn har diabetes typ 

1. 

 

 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Nio barn och med 

diabetes typ 1 och nio 

föräldrar (från totalt sex 

familjer) deltog i studien. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Tematisk analys.  

18 

(-) 

Fyra teman 

identifierades: 

förändringar i 

vardagen, påverkan på 

familjerelationen, 

psykosocial påverkan 

och anpassning. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 



 

XVIII 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Trief P, Sandberg J, 

Dimmock J, Forken P, 

Weinstock R. 

2013 

USA 

Personal and 

relationship challenges 

of adults with type 1 

diabetes: a qualitative 

focus group study 

 

Få förståelse för 

psykosociala 

utmaningar som vuxna 

med diabetes typ 1 

upplever i relationer. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Personer med diabetes 

typ 1 som kunde läsa och 

skriva på engelska, var över 

21 år och i en relation eller 

gift sedan minst 1 år tillbaka. 

Datainsamling: Deltagarna 

indelades i olika 

fokusgrupper. Ostrukturerade 

intervjuer genomfördes under 

en middag som deltagarna 

tillsammans med deras 

partners inbjöds till. 

Analys: Konstant jämförelse 

av likheter och skillnader i 

intervjuerna. 

31 

(1) 

Diabetes och egenvården 

påverkade relationen på 

olika sätt för deltagarna. 

Fyra teman 

identifierades: hur 

diabetes påverkar 

relationen, förståelse för 

lågt blodsocker, oro för 

eventuella 

komplikationer och 

fördelar av teknologisk 

utrustning.  

 

K 

II 

Youngson A, Cole F, 

Wilby H, Cox D. 

2015 

Storbritannien 

 

The lived experience 

of diabetes: 

Conceptualisation 

using a metaphor 

 

Undersöka 

erfarenheter och 

upplevelser av att leva 

med diabetes. 

 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Deltagarna hade 

diabetes typ 1, typ 2 eller pre-

diabetes över 18 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Fenomenologiskt 

tillvägagångssätt inklusive 

användande av metaforer. 

7 

(-) 

I resultatet framkom flera 

olika faktorer som 

påverkar diabetes och 

välbefinnandet positivt 

och negativt. Bland annat 

presenterades 

självuppfattning och 

upplevelser om egenvård 

samt hur social och 

fysisk miljö och 

vårdgivares hjälp 

påverkar deltagarnas liv. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


