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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Diabetes mellitus typ 1 är både psykiskt och fysiskt påfrestande då sjukdomen kräver 

uppenbarliga förändringar i livsstil, kost, regelbundna blodsockerkontroller, fysisk aktivitet 

och psykisk välmående. Att få diagnosen diabetes typ 1 kan drastiskt förändra en persons 

liv och skapa en stark oro inför framtiden. En dålig följsamhet i egenvårdshantering kan 

leda till akuta och sena komplikationer vilket ger sjuksköterskan en central roll i vårdande, 

utbildande och stöd för patientens egenvård och välmående i det dagliga livet. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja patienters egenvård vid typ 1 diabetes 

ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metod  

 

En litteraturstudie användes för att besvara studiens syfte genom data från vetenskapliga 

forskningsartiklar. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Totalt 

inkluderades 15 artiklar i studiens resultat efter en systematisk genomgång av artiklarnas 

resultat genom en kvalitetsbedömning för att avgöra artiklarnas relevans för studien.  

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras i två teman: Patientutbildning och egenvård ur både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Sammanfattningsvis krävs en kontinuerlig individanpassad 

utbildning efter patientens egna behov och utmaningar.   

 

 

Slutsats 

 

För att patienten ska uppnå en så god egenvård som möjligt och uppleva välbefinnande har 

sjuksköterskan en central roll, detta genom att individanpassa vården efter patientens 

livssituation och behov samtidigt som respekt finns för integritet och autonomi. Den 

fortsatta och kontinuerliga patientutbildningen är en essentiell faktor för en fortsatt god 

egenvårdshantering genom ett personcentrerat förhållningssätt. Patientutbildningen ska 

grundas på vårdsituationen helhetsperspektiv där patientens egna värderingar, övertygelser 

och prioriteringar ska vara i fokus för att förbättra patienternas metaboliska kontroll, 

följsamhet och därav livskvalité 

 

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, egenvård, sjuksköterskor, utbildning 
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 tidigare kallat sockersjukan är ett samlingsnamn för flera olika 

sjukdomar som leder till ett tillstånd med en högre halt av glukoskoncentration i blodet. 

Diagnosen diabetes kunde fastställas redan 1000 år f.Kr. i antikens Egypten och ordet 

diabetes härstammar från grekiskan som betyder “genompasserande”, vilket syftade på den 

stora mängd urin som bildas vid insjuknande av sjukdomen. Mellitus betyder honung på 

latin och refererade till den söta smaken från urinet, vilket gav upphov till namnet diabetes 

mellitus (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010)    

 

Diabetes mellitus är en komplex metabolisk rubbning vars huvudsakliga kliniska symtom 

är hyperglykemi, vilket medför en ökad risk för mikrovaskulära och makrovaskulära 

sjukdomar. Det vanligaste typerna är diabetes typ 1 och typ 2 (Alvarsson et al., 2010).  

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att autoimmuna processer 

angriper pankreas. Följden blir att det inte produceras tillräckligt mycket av hormonet 

insulin. Typ 1-diabetes orsakas av en absolut brist på insulinutsöndring, till skillnad från 

typ 2-diabetes som orsakas av en kombination av insulinresistens och en relativ progressiv 

minskning av insulinutsöndring (Mulder, 2017). De båda typerna av diabetes medför stora 

livsstilsförändringar i patientens vardagsliv, vilket kan leda till svårigheter och frustration i 

det dagliga livet då patienten behöver bryta gamla vanor och lära sig nya rutiner. Det krävs 

anpassning och integrering av sjukdomen i dagliga livet för att kunna bibehålla hög 

livskvalitet (Schulman-Green et al., 2012). Diabetes mellitus typ 1 är både psykiskt och 

fysiskt påfrestande eftersom sjukdomen kräver uppenbarliga förändringar i livsstil, kost, 

regelbundna blodsockerkontroller och fysisk aktivitet. Att få diagnosen diabetes typ 1 kan 

drastiskt förändra en persons liv och skapa en stark oro inför framtiden (Alvarsson et al., 

2010). En dålig följsamhet i egenvårdshantering kan leda till akuta och sena 

komplikationer och det ligger därför viktigt att belysa sjuksköterskans roll för att förbättra 

patientens egenvård i det dagliga livet och för att undvika framtida komplikationer och 

känslan av välbefinnande trots sin kroniska sjukdom. 

 

Symtom vid behandling av diabetes mellitus 

Hyperglykemi kan orsakas av för lite insulin men även för stort intag av näring, främst 

kolhydrater, brist på fysisk aktivitet och insulinresistens. Symtomen som visar sig vid 

hyperglykemi är ökad andningsfrekvens, illamående, ökad diures och ketoacidos och koma 

vilket i sin tur kan leda till döden om det inte behandlas (Mulder 2017). Hypoglykemi sker 

när det är glukosbrist i blodbanan och uppstår om patienten utsätts för ett för lågt intag av 

näring, har ägnat sig åt för mycket fysisk aktivitet eller injicerat för mycket insulin. 

Symtomen för hypoglykemi yttrar sig som skakningar, hjärtklappning och känslan av 

svaghet och kan leda till medvetande sänkningar och slutligen hjärnskador. Sena 

komplikationer av diabetes kan vara dålig känsel i fötterna, skadade blodkärl, nedsatt 

njurfunktion och ögonskador (Mulder 2017).   

 

Behandling  

Innan insulinbehandling var ett alternativ var överlevnaden för en människa med typ 1 

diabetes väldigt kort, högst några år med hjälp av specialkost anpassad för personer med 
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diabetes typ 1. År 1922 kom den första insulinsprutan in till diabetesvärlden vilket kom att 

förändra den tidigare dödliga sjukdomen till en sjukdom som kunde behandla. Den 

moderna diabetesbehandlingen ser väldigt annorlunda ut och är inte endast anpassad till 

vilken typ av diabetespatienten har utan även patientens livsstil, vilket resulterar i en allt 

mer individanpassad vård. (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010)    

 

Insulinbehandlingen inom typ 1 diabetes består idag av två olika metoder i form av flerdos 

injektionsbehandling och insulinpump. Vid en flerdosbehandling tillsätts en snabb- och ett 

kortverkande insulin i samband med måltider och höga blodsockervärden, detta 

kompletteras sedan med ett medellång- eller långverkande insulin som ges en till två 

gånger dagligen för att täcka det basala insulinbehovet. Denna metod kan resultera i sex till 

åtta injektioner om dagen om inte fler, då måltids frekvensen och eventuella 

korrigeringsdoser kan skilja sig från dag till dag (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & 

Östenson, 2010). Faktorer som påverkar dagliga behovet av insulin är vid graviditet och 

vid puberteten är vikt, växthastighet och hormonförändringar men även faktorer såsom 

kosthållning, stress, infektioner och injektionsteknik påverkar diabetespatienter (Rewers, 

2016).  

 

God egenvård kräver att personer med diabetes är medvetna om hur kosten och 

insulinintaget justeras då kroppens behov av insulin påverkas av olika aktiviteter såsom till 

exempel samlag, träning eller alkohol. Personer som har fått diagnosen under tonåren visar 

en bättre egenvårdshantering i jämförelse med personer diagnostiserats med diabetes 

mellitus typ 1 mellan åldern 0 till 14 år, då informationen riktats mot föräldrarna. 

Debutåldern för diabetes mellitus typ 1 är vanligast för barn mellan 0 till 14 år men 

debuterar även i stor utsträckning hor personer i åldern 15 till 34 år (Mulder, 2017). 

Studien visar även att 51 procent av alla ungdomar endast vid enstaka fall eller aldrig gör 

en insulin- och kostförändring vid träning. Detta anses vara en konsekvens av 

informationsbrist då personer som diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1 under 

barndomen får utbildningen och informationen riktad mot föräldrarna (Chao, Whittemore, 

Minges, Murphy & Grey, 2014). Den grundläggande men essentiella informationen och 

utbildningen behöver i dessa fall ges senare under åren enligt sjuksköterskorna för inte 

utveckla en bristande egenvård. 

 

En annan form av behandling är med insulinpump. Den behandlingen efterliknar enklare 

patientens insulinbehov efter dagsbehov vilket kan med fördel användas hos yngre passar 

(Alvarsson, 2010). Pumpens största fördel är att den basala insulinnivån kan mer noggrant 

justeras och anpassas efter individens dagsbehov. Vid användning av insulinpump används 

endast ett snabbverkande insulin vilket kan leda mycket snabbt till hyperglykemi och 

utvecklas till ketoacidos om ett problem uppstår med insulinpumpen på grund av 

insulinbrist. Detta uppstår eftersom patienter med insulinpump har inget medellångt- eller 

långverkande insulin cirkulerandes i kroppen som hämmar denna utveckling (Wikblad, 

2012). Under denna form av behandling är det av största vikt att sjuksköterskan ger en 

informationsrik vård, vilket ingår i allmänsjuksköterskans sex kärnkompetenser då 

patienten skall kunna tillämpa rätt åtgärder för olika situationer exempelvis vid ketoacidos 

(Leksell & Lepp, 2013). 
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Patientens perspektiv på sjuksköterskans stödjande funktion 

Zoni et al., (2016) säger att den viktigaste faktorn för att patienterna ska uppleva kontroll 

över sitt sjukdomstillstånd är inte frekvensen av samråd med sjuksköterskan utan mer 

kunskapen av det stöd och säkerhetsnät som finns för patienten vid behov. Majoriteten av 

diabetes mellitus typ 1 patienter upplevde att de inte vill att sjuksköterskan skulle vara 

deras personliga rådgivare som försöker ta allt för stor kontroll över deras liv och 

livssituation. Istället föredrog 90% av patienterna att integritet var “extremt viktigt” och att 

sjuksköterskan istället skulle var uppmuntrande och stöttande samt erbjuda en pedagogisk 

individanpassad utbildning i egenvård. Patienternas personliga uppfattningar om sitt 

sjukdomstillstånd och livssituation är högst individuellt och kan komma att skilja sig från 

hur vårdpersonalens ser på situationen. Enligt patienterna uppstår svårigheter med en 

välfungerande egenvårdshantering oftast då livsstilsförändringarna blir upplevs för 

överväldigande och då tidigare livsstil blir mer problematiskt att bibehålla. Många 

patienter med diabetes mellitus typ 1 uppger att en förändrad självuppfattning eftersom 

bilden av sig själv inte längre överensstämmer med sin nya livsstil, beteende och vanor. 

Vidare skriver Zoni et al., (2016) att sjuksköterskan sammanfattningsvis behöver 

respektera patientens integritet och autonomi för att kunna anta en korrekt helhetssyn som 

gör att patienten känner sig som en hel person - och inte enbart som en patient med 

diabetes, vilket är en avgörande aspekt för en lyckad egenvård. 

 

Diabetes - en konstant närvaro 

I en nationell studie utförd i Sverige med ca 34 000 typ 1 diabetiker fann man att de 

patienterna med mycket dåligt blodsockerkontroll löpte åtta till tio gånger så hög risk för 

död jämfört med den allmänna befolkningen (Lind, Svensson, Kosiborod, Gudbjörnsdottir, 

Pivodic, Wedel, Dahlqvist, Clements & Rosengren, 2014). Kost, motion och medicin är tre 

åtgärder för att uppnå ett välreglerat blodsocker men som tidigare beskrivet så finns det 

flera faktorer som påverkar blodsockret på olika sätt. Insulindoserna mängd är av största 

vikt då allt för mycket insulin i blodet leder till hypoglykemi och för lite insulin ger 

hyperglykemi vilket i större utsträckning kan leda till framtida komplikationer (Mulder, 

2017). 

 

Ett exempel är träning där kroppen kan antingen bli mer insulinkänslig eller mer 

insulinresistens i samband med träningen. Detta beror på kroppens hormoner då under ett 

hårt krävande träningspass utsöndrar kroppen ett hormon, nämligen kortisol (Keselman, 

Vergara, Nyberg & Nystrom, 2017). Kortisol minskar insulinkänsligheten vilket resulterar 

i att patienten hamnar i hyperglykemi om inte en korrigeringsdos ges. Detta är dock inte 

alltid fallet då mindre fysiskt ansträngande träning inte ger samma hormonrespons av 

kortisol, vilket istället ger en ökad insulinkänslighet och sätter patienten i hypoglykemi om 

hen inte har tagit hänsyn till detta och minskat mängden insulin (Keselmanet al., 2017). 

Detta leder till att trots en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet kan blodsockernivåerna 

påverkas mot både hypoglykemi och hyperglykemi vilket gör sjuksköterskans roll i att 

undervisa patienten av största vikt för att bibehålla livskvalité och undvika sena 

komplikationer (Davies-Lyons, 2003). 

 

I en studie utförd av Pyatak (2011) har det visat sig att många patienter med typ 1 diabetes 

upplever känslomässigt lidande i samband med sin diabetes på grund av saknaden av 

kontroll över sina liv, känslan av att vara annorlunda i förhållande till sina nära, eller 
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orättvist drabbade av sjukdomen. På grund av dessa känslomässiga reaktioner drabbas 

deras mentala hälsa likväl som fysiska hälsa eftersom deras känslor påverkade patienterna 

egenvård. Detta exponerar patienterna för att utveckla långsiktiga komplikationer på grund 

av den bristande egenvården och okontrollerade blodsockernivåer. Detta ger 

allmänsjuksköterskan ett allt större ansvar i att utföra en personcentrerad vård vilket även 

ingår i hens sex kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013). 

 

Dagens studier visar att en intensiv glukoskontroll effektivt minskar risken för att utveckla 

diabeteskomplikationer såsom retinopati, nefropati och neuropati. Man kunde se en 

signifikant förminskning av retinopati när en intensiv glukoskontroll implementeras i 

vardagen, hela 232 per 1000 personer utvecklade retinopati jämfört med 63 per 1000 

personer med en intensiv glukoskontroll. Studien visar en minskning med hela 17,0 

procent när en intensiv glukoskontroll implementerades för utvecklingen av denna 

komplikation. Detta gällde inte endast vid utvecklingen av retinopati utan även nefropati 

där man såg en minskning på 12,5 procent och nio procent minskning inom neuropati. 

Vi finner även i studien att intensiv glukoskontroll kan öka risken för hypoglykemi, 

förekomsten av detta tillstånd förekom hela 33 procent mer. Emellertid fann man ingen 

ökad risk för kardiovaskulära händelser eller andra kliniska utfall i samband med denna 

högre frekvens av hypoglykemi (Fullerton, Jeitler, Seitz, Hovarth, Berghold & 

Siebenhofer, (2014). 

 

Sjuksköterskans roll, funktion och ansvar vid vård av diabetes mellitus typ 1 

Vid diabetes mellitus 1 är det viktigt att hålla blodsockernivåerna så nära de fysiologiska 

normerna som möjligt för att undvika förekomsten av långsiktiga komplikationer. 

Referensintervallet för ett fastevärde för blodsockret är fyra till sex millimol per liter. Det 

är sjuksköterskan och diabetesteamet uppgift att försöka kontrollera blodsockret i ett 

samarbete med patienten. För en god och välfungerande diabetesvård krävs det att de 

allmänt praktiserande sjuksköterskorna arbetar som en del av diabetesteamet och främjar 

samarbetet mellan patienten, diabetessjuksköterskor, läkare, dietister och annan 

vårdpersonal vars avsikt är att hjälpa patienten med sin diabetes. Diabetesteamet huvudmål 

är att förbättra patientens livskvalité och hälsostatus och för att uppnå detta krävs det både 

farmakologiska och pedagogiska åtgärder för att dels lindra symtom på kort sikt men även 

förebygga framtida komplikationer på lång sikt (Davies-Lyons, 2003). 

 

Patienter med diabetes mellitus typ 1 kan dyka upp på alla möjliga olika avdelningar inom 

sjukvården. Det är därav stor vikt att allmänsjuksköterskor har en god kunskap om diabetes 

för att kunna ge bästa möjliga vård. De sex olika kärnkompetenserna för sjuksköterskan är 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap. Vilket innebär att allmänsjuksköterskan ständigt behöver uppdatera 

sin evidensbaserade kunskap för att kunna ge korrekt information och en personcentrerad 

säker vård (Leksell & Lepp, 2013).  

 

Sjuksköterskan har idag en central roll inom diabetesvården då både patientundervisningen 

och de livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga att införa oftast leds av denna 

profession. Sjuksköterskan har både kunskapen och förmågan att hjälpa patienten finna 

egna personliga copingstrategier för att uppnå en välfungerande egenvård, likväl att utbilda 

patienten om kostens inverkan på blodsockret då det finns klara samband mellan 
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insulinresistens och ett högt Bodymassindex (BMI). BMI är ett mått på viktrelaterade 

hälsorisker och räknas ut genom att man tar hänsyn till patientens vikt i förhållande med 

patientens längd för att kunna uppskatta en fettprocent. Ett högt BMI innebär en förhöjd 

fettprocent, vilket ger en ökad risk hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Egenvård 

Det begrepp som används i detta arbete är egenvård, vilket innefattar åtgärder som den 

enskilde själv kan vidta för att behandla sig själv. Egenvård är väsentligt vid diagnosen 

diabetes mellitus typ 1 eftersom det krävs ett stort personligt ansvar av patienten att själv 

hantera sin egenvård i det dagliga livet (Alvarsson et al., 2010). Enligt Dorothea E. Orems 

egenvårdsteori definieras egenvård som olika former av aktiviteter som patienterna själva 

kan utföra för att bevara hälsa och få en ökad känsla av välbehag och livskvalitet. 

Begreppet egenvård innefattar mänsklig funktion, hälsa och utveckling. Orem fokuserar på 

patientens förmåga att utföra olika egenvårds aktiviteter och målet för sjuksköterskan blir 

då att försöka främja, motivera och utveckla patientens egenvårdsstrategier. Det är viktigt 

att sjuksköterskan jobbar individanpassat och identifierar patientens behov för att 

undervisningen genomförs på ett bra och givande sätt (Orem, Taylor and Renpenning, 

2013).   

 

Hälso- och sjukvården ansvar blir att informera och ge patienten de rätta verktygen för att 

patienten ska kunna utföra en väl fungerande egenvård. Grunden för en egenvård är kunna 

mäta sitt eget blodsocker, tolka och kunna vidta rätt åtgärder för dagens aktiviteter och 

måltider när det kommer till insulindosering. Samt kunskap kring hur kost, fysisk aktivitet 

och miljö påverkar blodsockret. Möjligheten till kontroll och förmågan att kunna styra över 

sin sjukdom kan både vara betungande men även en lättnad för många patienter (Wikblad, 

2012). 

 

En lyckad egenvård bygger på kunskap kring sjukdomen och utveckla färdigheter för att 

undvika komplikationer och få en ökad livskvalité. Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk 

sjukdom som kommer att involvera många livsstils-, övervaknings-, och medicinbeslut i 

det dagliga livet. Det skulle vara omöjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att ge all den 

vård och tid som krävs för att kontrollera alla patienters diabetes. Egenvård är därför en 

väsentlig del av diabetesbehandlingen. Det krävs tid, stöd och information från hälso- och 

sjukvårdspersonal för att utveckla bra egenvårdsstrategier. En individanpassad vård sker 

genom strukturerade och skräddarsydda utbildningsprogram som tillhandahåller individ 

anpassade verktyg och stöd för att uppnå bästa möjliga egenvård (Hill, 2017). 

 

Förutom akuta diabeteskomplikationer sker den mest rutinmässiga diabetesvården under 

normal arbetstidmåndag till fredag (Hill, 2017). Egenvård och kunskap kring sjukdomen 

har därav en stor betydelse för patienter med diagnosen diabetes typ 1. Vid bristande 

egenvård kan konsekvenserna bli episoder av hyperglykemi och hypoglykemi som 

drastiskt påverkar livskvaliteten men kan även vara livshotande och kan resultera i 

allvarliga komplikationer (Hill, 2017). 
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Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en folksjukdom som ökar kraftigt, om sjukdomen inte behandlas eller om 

patienten har låg följsamhet till behandlingen kan detta innebära svåra komplikationer som 

medför lidande och förtidig död. Då patientutbildningen ingår i sjuksköterskans yrkesroll 

har sjuksköterskan en central roll inom diabetesvården. Om sjuksköterskan inte lyckas 

förmedla de nödvändiga livsstilsförändringar och kunskap gällande patientens egenvård 

som krävs för att bibehålla en god livskvalitet och hälsostatus riskerar patienten allvarliga 

framtida komplikationer. För att kunna bedriva en så god vård som möjligt är det viktigt att 

lyfta fram hur sjuksköterskan kan främja patienters egenvård vid typ 1 diabetes ur et var att 

ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja patienters egenvård vid typ 1 diabetes 

ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

 

METOD 

Forskningsmetoden som används i detta examensarbete är en allmän litteraturstudie, vilket 

är en sammanställning av vetenskapliga artiklar relevanta till detta arbete. En allmän 

litteraturöversikt valdes som analysmetod och de teman som var representativt från 

artiklarna grupperades i övergripande huvudteman för att bringa struktur och ge en 

helhetsbild över det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2003). En 

litteraturstudie används för att kunna identifiera olika potentiella förbättringsområden för 

sjuksköterskor inom diabetesvården och för att få fram evidensbaserad kunskap inom 

diabetes mellitus typ 1 (Polit and Beck, 2012). Artiklarna analyseras kritiskt och fokus 

ligger i att identifiera resultat av tidigare forskning mellan vetenskapliga artiklar vilket 

sedan ska sammanställas i resultatet. Sammanställningen ska representera hur de aktuella 

vårdåtgärderna på bästa sätt ska utformas i förhållande till den enskilda patientens situation 

och önskemål.  

 

 

Urval 

I denna studie användes inklusions- och exklusionskriterier enligt Friberg (2017) för att 

avgränsa sökningarna till relevant information som svarar på studiens syfte samt för att 

datainsamlingen ska bara av god kvalite. Inklusionskriterierna som användes i denna studie 

var att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 år och skrivna på engelska. Artiklarna skulle 

vara en research article och vara peer reviewed vilket innebär att en eller flera kunniga 

forskare inom det valda forskningsfältet gör en sakkunnig bedömning av artiklarna innan 

de publiceras i de olika vetenskapliga tidskrifterna. En begränsning gjordes till enbart 

originalartiklar då dess innehåll bedömdes och redovisar ny kunskap. Någon avgränsning 

gällande kön eller ålder har inte varit motiverat med hänsyn till studiens syfte. 

Dessa begränsningar gjorde via de olika databasernas limits. Kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades för att få en så bred syn på det forskade området, vilket enligt Friberg 

(2017) är en fördel i en litteraturöversikt. Artiklar vars titlar och abstrakt som inte anses 

relevanta för syftet exkluderades (Friberg, 2017).  
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Datainsamling 

Insamlingen av vetenskapliga artiklar gjordes utifrån vad artiklarnas titlar och abstrakt 

hade för relevans med syftet för denna studie. De olika sökningarna gjorde i två olika 

vetenskapliga databaserna, CINHAL och PubMed. Cinahl är en databas som fokuserar 

främst på omvårdnad, men även arbetsterapi och sjukgymnastik. Pubmed är den bredaste 

databasen vi använde i detta examensarbete, där finns vetenskapliga artiklar inom både 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Nyckelsökorden som användes i 

sökningen av vetenskapliga artiklar i de två databaserna PubMed och CINHAL var 

följande: “diabetes mellitus, typ 1”, “nurses”, “nursing role”, “patient education”, “self 

care”, “self management” och “self efficacy”. Vilket är en blandning av utvalda mesh-

termer, CINAHL Headings och nyckelord för att på bästa och enklaste sätt hitta lämpliga 

och relevanta vetenskapliga artiklar till detta arbete. Sökorden kombinerades med den 

booleska operatorn AND och OR för att minska samt bredda antalet sökningarna efter 

relevanta forskningsartiklar inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2003). Via 

systematiskt granskande av vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och CINHAL 

hittades lämpliga artiklar till en kritisk sammanställning för detta examensarbete (Friberg, 

2017). Sökningarna genomfördes i de olika databasernas fritext. Totalt resulterade det i 15 

olika artiklar, se bilaga B nedan.  

 

Databearbetning  

De vetenskapliga artiklarna sorterades ut efter relevant titel och abstrakt. Artiklarna som 

verkade matcha litteraturstudiens syfte hämtades hem i fulltext (Rosén, 2017). Därefter 

lästes de utvalda artiklarna och granskades av de två oberoende författarna av detta 

examensarbete. Vid de olika sökningarna efter relevanta vetenskapliga artiklarna i 

databaserna hittades vissa artiklar flera gånger genom att söka efter flera olika 

sökordskombinationer i olika databaser. Detta tillvägagångssätt ökar denna studies 

trovärdighet och kallas för sensitivitet (Henricson, 2017). Artiklarna var skrivna på 

engelska med en del komplicerade ord och meningsuppbyggnader och för att undvika 

eventuella misstolkningar användes ett lexikon. Vidare togs det ställning om de utvalda 

vetenskapliga artiklarna hade fått tillstånd från en etisk kommitté. Om artiklarna inte hade 

fått ett etikgodkännande eller på annat sätt redovisat de olika etiska övervägandena 

exkluderades dessa från studien (Polit & Beck, 2012).  

 

Dataanalys  

Datainsamlingen resulterade i totalt 15 använda artiklar av antingen hög eller medelhög 

kvalitet som bedömdes vara relevanta till vårt arbete. Artiklarna undersöktes och 

diskuterades med fokus på relevant fakta till denna litteraturstudie med anknytning till 

syftet i arbetet. Analysen kommer styras av artiklarna som valts ut utifrån studiens syfte. 

Resultatet granskades separat av båda författarna och likheter och skillnader diskuterades 

för att komma fram till olika slutsatser. Under detta examensarbete eftersträvades hela 

tiden objektivitet för att undvika att egna personliga åsikter påverkade resultatet (Polit & 

Beck, 2012). Artiklarna som inkluderades i studien lästes några gånger för att få en 

helhetsbild och att varje studie sammanfattades som stöd i analysarbetet, vilket föreslås i 
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förberedelsefasen. I fas 2 två färgmarkerades olika meningar eller citat kopplade till 

studiens syfte. Samtliga meningsbärande enheter kodades och liknande koder slogs sedan 

ihop. På detta sätt skapades två kategorier och materialet abstraherades. Kategorierna 

återspeglar det centrala ur alla data. Sista fasen innebär beskrivning av analysprocessen 

samt redovisning av resultatet, vilket presenteras i löpande text under rubrik ”resultat”.   

 

 

Kvalitetsgranskning 

Det utvalda artiklarna bedömdes i Sophiahemmet Högskolans bedömningsunderlag för att 

på ett smidigt sätt kunna göra en vetenskaplig klassificering, se bilaga C. 

Bedömningsunderlaget underlättar för att kvalitetsbedöma och klassificera artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2003). De valda studierna till resultatet fördes in i 

artikelmatrisen, se Bilaga A (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Den totala bedömningen 

av studiekvaliten indelades i medel eller hög kvalitet.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

I detta examensarbete gjordes de etiska övervägande i urvalet av artiklarna. De 

vetenskapliga artiklarna skulle fått godkännande från en etisk kommitte eller innefatta 

tydliga etiska övervägande. De olika etiska övervägande vi behandlade var att deltagarna i 

studierna skulle vara informerade om anonymitet och rätten att avbryta deltagandet när 

som helst under studien (Forsberg & Wengström, 2003). Samt att artiklarna ska visa 

respekt för deltagarna, vilket innebär att deltagarna i studien inte ska utsättas för skada 

eller kräkningar. En studie är etiskt korrekt om alla artiklar som ingår i studien klart tydligt 

redovisas och allt resultat ska presenteras även om resultaten inte stödjer hypotesen. 

Resultaten i artiklarna får inte heller på något sätt förvrängas (Forsberg & Wengström, 

2003). 

 

RESULTAT  

Egenvård ur ett patientperspektiv  

Flera studier visade att diabetespatienter tar lärdom och finner motivation av andra som 

befinner sig i sin egen situation nämligen har diabetes (Dontje & Forrest, 2011; Freeborn, 

Roper, Dyches & Medleco, 2012) vilket visades tydligt i en studie där 100 procent av alla 

deltagare antydde att de skulle definitivt eller förmodligen rekommendera gruppbesök till 

andra. Gruppbesöksdeltagarna utarbetade en handlingsplan på varje möte reflekterade ett 

område med fokus på egenvårdshantering för att ge stöd för egenvårdshantering till 

patienter med diabetes. Exempel på mål var öka den dagliga aktiviteten, öka 

medvetenheten av matintag, hantera och övervaka blodglukosvärdena, eller ökad kunskap 

kring och mellan medicinering, livsmedelskonsumtion och träning. Övertid sade deltagarna 

att de kände “more in control” och motiverade “to do the right thing”, vilket resulterade i 

hälsosamma livsstilsförändringar och en ökad förmåga och förbättrad egenvårdshantering 

(Dontje & Forrest, 2011). Vidare skriver Trento et al., (2005) att livskvaliteten förbättrades 

direkt som ett resultat av gruppvård, oberoende av tidigare kunskap, hälsa och ålder samt 

att gruppundervisning bör var baserad på patienternas egna förväntningar, behov och mål 
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för att bygga ett ömsesidigt hållbart partnerskap med delat ansvar för bästa möjliga 

egenvård.  

 

Egenvård ur sjuksköterskans perspektiv  

Att förstå de utmaningar som patienter med typ 1 diabetes upplever är avgörande för 

sjuksköterskor som hjälper dem att hantera sin sjukdom, detta lade grund till att en studie 

utfördes där 22 sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter introducerades till att genomgå 

en 7 dagars upplevelse av att leva med insulinpump. Smärta noterades på grund av 

kanylerna och förlust av spontanitet på grund av behovet av måltidsplanering, 

glukosövervakning och insulinadministration vilket krävde att varje utgång inkluderade 

mellanmål och lämplig utrustning. Stora utmaningar var själva insulinpumpen vilket 

innefattade: fästa pumpen på kläderna, byta instickning ställe, stör vid dagliga aktiviteter 

och intimitet. Deltagarna fann att kolhydrats räkning var svår och flera begränsade sina 

livsmedels varianter eller hoppade över måltider för att förenkla sitt liv, att utveckla en 

rutin för blodglukos kontroller var en annan utmaning speciellt vid stressiga miljöer. 

Deltagarna fick en ökad förståelse för problemen och olägenheterna med att leva med 

diabetes, särskilt förändrad kost, kontroll av blodsockret och att leva med en insulinpump 

(Freeborn et al., 2012).  Även fast insulinpumpen kan vara begränsade i dagliga livet 

kommer Hoogma et al., (2006) fram till insulinpump resulterar i högre livskvalitet än de 

traditionella insulininjektionerna eftersom att patienterna inte upplevde sig lika begränsade 

i det dagliga livet gentemot med en insulinpump. James, Perry, Gallagher, & Lowe, (2016) 

skriver att om patienterna ska uppnå fördelarna med nya olika teknologiska hjälpmedlen 

krävs det att sjuksköterskan både uppmuntrar, stödjer och utvärderar resultatet av den nya 

tekniken eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att den nya teknikanvändningen var 

överväldigande och belastande, då patienterna upplevde högre krav på sig själva att hantera 

sin diabetes än tidigare. 

 

Orsakerna till bristande egenvårdshantering vid behandling av diabetes mellitus typ 1 beror 

på bristande förståelse av sjukdomstillståndets komplexa behandlingsplaner och 

psykosociala problem som till exempel ångest, stress och depression som alla kan 

komplicera egenvårdshanteringen i det dagliga livet (Siminerio, Funnell, Peyrot, & Rubin, 

2007). Vidare belyser Siminerio et al., (2007) att sjuksköterskans uppgift blir då att ingå i 

ett partnerskap med patienterna för att både förbättra patienternas livskvalité och för att 

undvika framtida komplikationer men även att identifiera individer som kräver extra 

mycket stöd i sin vård och som behöver ytterligare stöd.   

 

Patientutbildning ur patientens perspektiv  

De viktigaste orsakerna som påverkade individens förmåga till egenvård var en 

konsekvent, individanpassad och frekvent utbildning, kommunikation och stöd (Grant et 

al., 2013; Gazmararian, Ziemer and Barnes, 2009; Funnel et al., 2006; Rankin, Heller and 

Lawton, 2007). Egenvårdshanteringen påverkades negativt av svårigheter att kommunicera 

med sjukvårdspersonal, språkbarriärer, diskriminering och respektlös kommunikation. 

Lämplig, konsekvent, specifik och förståelig utbildning är krav för att underlätta egenvårds 

hanteringen likväl utbildning passande för patientens nuvarande situation, förståelse och 

behov. Specifika kostråd med hänsyn till kulturella och personliga preferenser visade sig 

också vara en viktig faktor. Misslyckande i att se risker och komplikationer av ett 
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asymtomatiskt tillstånd var ett problem vilket indikerade på att mer utbildning var 

nödvändigt samtidigt som de största individuella hindrena som såg var stress, frustration, 

social isolation, depression och rädsla vilket alla påverkar patientens förmåga till egenvård. 

Uppföljningskurser ansågs behövande, likväl utbildning för kost och medicin samt längre 

besökstider (Gazmararian, Ziemer and Barnes, 2009; Grant et al., 2013). 

 

Nästintill alla deltagare redovisade att de fick utbildning inom egenvårds hantering av typ 

1 diabetes relevant till “överlevnadsförmåga” vilket innehöll blodglukos mål, en förklaring 

av vad som skall göras vid hypo- och hyperglykemi, grundläggande näringsråd exempelvis 

kolhydraträkning och hur man hanterar sin diabetes under sjukdom. Trots detta fann man 

luckor inom den fortsatte diabetes typ 1 utbildningen. Studien tar upp vetenskapliga bevis 

för hur blodsockernivåerna inom referensområdet uppnås av matchande matintag, fysisk 

aktivitet och självständigt insulin hantering vilket även resulterar i en förbättrad mikro- och 

makrovaskulär hälsa bland patienter med typ 1 diabetes. Att uppnå denna nivå av 

självhantering kräver dock en frekvent, strikt diabetesutbildning och stöd. Patienterna 

måste tillhandages kunskap och färdigheter som gör det möjligt att ta kontroll över sin 

diabetes. Många aspekter av den fortsatta och kontinuerliga diabetesutbildning som bland 

annat bidrar till en djupgående förståelse av självhantering rapporterades som alarmerande 

låga nivåer. Ett exempel var av de 1273 deltagarna i studien fick endast hälften ett möte 

med en dietist de senaste 12 månaderna, fortsättningsvis fick endast hälften av deltagarna 

information om diabetes läger, vilket utgör en missad möjlighet för undervisning inom 

självhanteringen av diabetes (Grant et al., 2013). Vidare skriver Weijman et al., (2004) att 

egenvårdshanteringen i det dagliga livet försvåras då kostråd inte följs. Konsekvensen blir 

då att många patienter upplever en försämrad livskvalitet och att även insulininjektioner 

sänker livskvaliteten.   

 

Vidare skriver Ruiz-González et al., (2016) att intensiva och praktiska utbildningsprogram 

för patienter med diabetes mellitus typ 1 visade sig vara effektivt. Resultatet visade både 

statistiskt och kliniska förbättringar efter en årsuppföljning. Patienterna hade efter ett år 

fått en bättre kontroll över sin sjukdom, livssituation och egenvårdshantering vilket bidrog 

till en markant förbättring i HbA1c. HbA1c visade sig inför studien på ett förtest ett 

medelvärde på 8,99 mmol / l och efter en årsuppföljning hamna på 8,07 mmol / 1. Studien 

visade även att de egenvårdsområdena där de minsta förändringarna ägde rum var kost och 

motion, vilket bidrog till att inga markanta förändringar observerades i BMI eller LDL-

kolesterol.    

 

 

Patientutbildning ur sjuksköterskans perspektiv 

 

Vidare skriver Rankin et al., (2011) att det är av stor vikt att sjuksköterskan tillhandahåller 

en konsekvent och individanpassad utbildning för att underlätta, hjälpa och stötta patienten 

till en mer välfungerande egenvård och känslan av kontroll av sitt sjukdomstillstånd 

(Rankin et al., 2011). Empowerment var den topprankade teorin eller tillvägagångssättet 

utbildarna fann till hjälp i sitt arbete. Mer än 90% av alla sjuksköterskor i studien 

indikerade att sättet de utbildar på har förändrats sedan de började beroende på var 

patienten fann sig i behandlingen och hur stor följsamhet hen påvisade. Behovet av 

pågående stöd och undervisning visar vara en viktig komponent för att hjälpa patienten 

upprätthålla en god egenvårdshantering Funnel et al., (2006). Även Lawson, Cohen, 
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richardson, Orrbine & Pham (2005) stödjer vikten och behovet av pågående stöd och 

undervisning vilket visades genom implementering av veckovis telefonkontakt under 6 

månader vilket resulterade i en positiv förändring på Diabetes Quality of Life Scale for 

Youth och även för ökat stödjande. Inga signifikanta skillnader såg dock på hba1c men vid 

telefonkontakten mellan sjuksköterska och diabetespatient fann man en brist på kunskap 

vilket gav möjligheten till att ge den kunskap, kompetens och motivation som krävs för att 

uppnå en så god egenvård som möjligt (Lawson, Cohen, Richardson, Orrbine & Pham, 

2005). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja patienters 

egenvård vid typ 1 diabetes. De samlade resultaten från studierna både överensstämde med 

våra tidigare reflektioner samt gav oss ny kunskap om huruvida sjuksköterskan på bästa 

sätt kan anpassa vården för patienter med diabetes mellitus typ 1. Resultaten från de olika 

studierna som stärkte våra tidigare kunskaper grundade sig att egenvård vid diabetes 

mellitus typ 1 kan vara väldigt utmanande och involvera en mängd olika komplexa faktorer 

som patienten inte själv alltid kan ha kontroll eller styra över och att det är därav stor vikt 

med ett välfungerande samarbete mellan patient och sjuksköterska. Både för att främja 

patientens egenvårdstrategier och för att ge den kunskap som krävs för att hjälpa 

patienterna att hantera sin diabetes i det dagliga livet och för att undvika eventuella 

framtida komplikationer. De mest essentiella fynden som framkom av de olika resultaten 

och som kommer diskuteras i resultatdiskussion nedan var att det är patienternas unika 

erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 1 måste ligga som grund för att 

möjliggöra ett välfungerande samarbete mellan patient och sjuksköterska byggt på 

engagemang och tillit.  Resultaten visade tydligt att det krävs en god inblick i patientens 

förståelse och upplevelse av sitt egna sjukdomstillstånd för att sjuksköterskan ska kunna 

utbilda patienten på ett konsekvent och individualiserat sätt. 

 

Orsakerna till bristande egenvårdshantering vid behandling av diabetes mellitus typ 1 beror 

på bristande förståelse av sjukdomstillståndets komplexa behandlingsplaner och 

psykosociala problem som till exempel ångest, stress och depression som alla kan 

komplicera egenvårdshanteringen i det dagliga livet. Vidare hävdar resultatet att 

sjuksköterskan uppgift blir då att ingå i ett partnerskap med patienterna för att både 

förbättra patienternas livskvalité och för att undvika framtida komplikationer. Siminerio et 

al., (2007) får stöd av Wilkinson, Whitehead and Ritchie, (2014) och av Rankin et al., 

(2011) som även de påstår att utmaningarna för patienternas egenvårdshantering vid 

diabetes mellitus typ 1 ofta är förknippade med sårbarhet, både kulturellt och socialt och 

att det är därav stor vikt att sjuksköterskor inom diabetesvården jobbar personcentrerat för 

bästa möjliga resultat. Vilket stödjer våra tidigare tankar kring huruvida sjuksköterskans på 

bästa sätt kan hjälpa patienterna till en välfungerande egenvårdshantering i det dagliga 

livet. 

 

Patienter med diabetes mellitus typ 1 uppmuntras att både vara engagerade och att ta aktiva 

beslut i sitt sjukdomstillstånd i form av egenvård innebär det ett stort personligt ansvar 

över sitt eget vårdande. Vi tror därför att det är viktigt att sjuksköterskans säkerställer att 
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patienterna får tillgång till en bra diabetesutbildning, genom att främja egenvårdsstrategier 

och att hjälpa patienterna sätta rimliga och motiverade mål för sin egenvård. Vi anser även 

att sjuksköterskan måste förstå komplexiteten av egenvårdhanteringen och se vården ur ett 

helhetsperspektiv där patientens egna värderingar, övertygelser och prioriteringar bör 

beaktas. Resultat tar även upp att sjuksköterskan sammanfattningsvis behöver respektera 

patientens integritet och autonomi för att kunna anta en korrekt helhetssyn som gör att 

patienten känner sig som en hel person - och inte enbart som en patient med diabetes 

mellitus typ 1. Att se sjukdomstillståndet ur ett helhetsperspektiv innebär att respektera 

människans centrala roll, integritet och känslan av sammanhang. Detta anser vi är en 

viktigt central del inom diabetesvården eftersom diabetes mellitus typ 1 dels påverkar 

patientens hälsa men även patientens sociala funktion och livskvalitet. Vilket leder till att 

sjuksköterskans roll enligt oss måste bygga på att respektera patientens val och erbjuda det 

stöd och motivering som krävs för ett lyckat samarbete byggt på ömsesidig respekt och 

tillit. Vilket vi anser är en avgörande aspekt för en lyckad vård. 

 

Resultatet hävdar att den viktigaste faktorn för att patienterna ska uppleva kontroll över sitt 

sjukdomstillstånd inte är frekvensen av samråd med sjuksköterskan utan mer kunskapen av 

det stöd och säkerhetsnät som finns för patienten vid behov. Vilket överensstämmer med 

vår tidigare bild av att sjuksköterskan inom diabetesvården har en enormt viktig roll inom 

omvårdnad och inte enbart en administrativ roll och att det är av stor vikt att sjuksköterska 

skapar ett omsorgsfullt terapeutiskt förhållande med patienten för att kunna skapa en 

individanpassad utbildning som främjar patientens livskvalité genom en förbättrad 

egenvårdshantering. Vi menar på att sjuksköterskan tillsammans med patienten behöver 

skräddarsy en egenvårdsplanering så att patienten själv känner att den har kontroll över sitt 

sjukdomstillstånd och livssituation dels för en lyckad vård utan onödiga framtida 

komplikationer. För att det är trots allt patienten med diabetes mellitus typ 1 som är den 

främsta beslutsfattaren för sitt egna vårdande. 

 

Intensiva och praktiska utbildningsprogram för patienter med diabetes mellitus typ 1 

visade sig vara effektiva då patienterna fick bättre kontroll över sin sjukdom och 

livssituation genom en förbättrad egenvårdshantering. Vilket även bidrog till en markant 

förbättring i HbA1c. Vi anser därför att det är av enormt stor vikt av att sjuksköterskan inte 

enbart ska vara en samordnar inom diabetesteamet som erbjuder stöttning och motivering 

utan även utbilda patienterna med praktiska utbildningsprogram för att kunna säkerställa 

bästa möjliga vård. Resultatet finner även att sjuksköterskor inom vården har en central roll 

att identifiera diabetespatienter som kan komma att missköta sitt sjukdomstillstånd och att 

det finns en tydlig korrelation mellan patienter som har en nedsatt glykemisk kontroll och 

de som inte regelbundet går på sina kliniska kontroller. Därför tycker vi det är viktigt att 

sjuksköterskan observerar och utvärderar patienternas resurser och tillgångar för bästa 

möjliga vård för även om det idag finns ett starkt specialistnätverk där patienter med 

diabetes mellitus typ 1 utbildas till att få en större förståelse om sitt sjukdomstillstånd och 

egenvårdshantering kommer det alltid finnas patienter som kommer att missköta sitt 

tillstånd, antingen med avsikt eller inte och det är därav sjuksköterskan roll att upptäcka 

dessa patienter innan allvarliga komplikationer uppkommer. 

 

Behovet av insulin under diabetesbehandlingen kräver noggranna övervägningar av både 

patienterna och sjuksköterska samt att patienter med diabetes mellitus typ 1 både förväntas 

och vill ha kontroll över sitt egna sjukdomstillstånd genom att upprätthålla glykemisk 

kontroll. Resultatet visar att även med dagens nya teknologiska hjälpmedel för egenvård 
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vid diabetes mellitus typ 1 krävs det att sjuksköterskan både uppmuntrar, stödjer och 

utvärdera resultatet av den tekniken eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att den nya 

teknikanvändningen var överväldigande och belastande då patienterna upplevde högre krav 

på sig själva att hantera sin diabetes och för att lyckas med detta tror vi att sjuksköterskor 

måste ingår i ett icke-dömande, personcentrerat samarbete byggt på tillit, stöd och 

engagemang med patientens egna livsåskådning i centrum för att kunna ge bästa möjliga 

vård. 

 

Resultatet visar en positiv inverkan på livskvaliteten vid implementering av 

grupputbildningar för diabetespatienter. Efter en randomiserad grupputbildning i diabetes 

hos vuxna ökade livskvaliteten i båda grupper, även i den grupp som inte fått tillägg av 

utbildning i kolhydraträkning. Grupputbildningarna utfördes upprepade gånger, 

sammanlagt åtta tillfällen med tre till fyra månaders mellanrum och visade sig kunna vara 

en effektiv strategi till att stärka patienterna för att bli mer medvetna om sin egenvård. 

Vidare visar resultatet efter grupputbildning för vuxna förbättringar i HbA1c, livskvalitet 

och copingförmåga även att patienterna i gruppen som lärt sig kolhydraträkning hade bättre 

diabeteskunskaper vid studiens slut än kontrollgruppen. Ett nytt fynd i resultatet gällande 

utbildningen inom diabetes var den kontinuerliga utbildningen som var bristande då många 

aspekter av den fortsatta och kontinuerliga diabetesutbildningen bland annat bidrar till en 

djupgående förståelse av självhantering (Weijman et al., 2004). Detta speciellt bland 

patienter som har diagnostiserats med typ 1 diabetes vid en tidig ålder där majoriteten av 

informationen, utbildningen tillfördelades till föräldrarna vilket lämnar den drabbade 

patienten med risk för framtida kunskapsluckor, vilket gör den fortsatte kontinuerliga 

utbildning essentiell för en väl behandlad diabetes. 

 

Att förstå, underhålla och uppnå egenvårdshantering genom att ändra på tidigare 

levnadsvanor kräver ett stort stöd från sjukvården. Detta är något som Orems teori belyser 

då brist på motivation leder till egenvårdsbrist vilket leder till sämre livskvalité och ökade 

risker för framtida komplikationer. I enlighet med Orems teori är interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska av största vikt då sjuksköterskan ska vara stödjande och 

undervisande för att omvårdnadsplaneringen ska gå igenom.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja patienters 

egenvård vid typ 1 diabetes ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv vilket författarna av 

detta arbete anser vara besvarat. För att kunna besvara syftet gjordes en litteraturstudie där 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i resultatet för att få en större 

helhetsöverblick över sjukdomstillståndets komplexa behandlingsplaner och psykosociala 

problem. Till en början diskuterades det även att använda en kvalitativ metod för att kunna 

besvara syftet via en empirisk studie med ett flertal intervjuer med både patienter och 

sjuksköterskor kring egenvårdshantering. Detta tillvägagångssätt ansåg dock vara för 

tidskrävande.   

 

Materialet som inkluderades i denna studie hade skrivits av flera olika författare från olika 

länder och världsdelar men ändå kommit fram till liknande resultat och slutsatser. Detta 

gör att reliabiliteten för resultatet som tagits fram i denna studie ökar. Reliabiliteten i en 

studie visar på vilken tillförlitlighet forskarna i en studie kan ha till resultatet. Vilket säger 
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hur konsekvent och tillförlitligt resultatet i studien är och om det är möjligt att återskapa 

studien och komma fram till samma resultat. En studie med hög reliabilitet innebär att 

studien är tillförlitlig och att resultatet inte beror på slumpen (Forsberg & Wengström, 

2003)  

 

Artiklarna i detta arbete kom huvudsakligen från engelskpratande länder som Kanada, Nya 

Zeeland, Australien, USA och England med undantag från Venezuela och Spanien. 

Artiklarna som användes skulle inte vara äldre än 15 år och skrivna på engelska vilket 

begränsade antalet sökträffar, men då de flesta vetenskapliga artiklarna publiceras på 

engelska och artiklarna från Spanien och Venezuela ansågs vara högst relevanta för att 

besvara vårt syfte. Huvudordet som användes vara diabetes mellitus typ 1 kombinerad med 

ett flertal andra utvalda mesh-termer, fritext och nyckelord för att på bästa och enklaste sätt 

hitta lämpliga och relevanta vetenskapliga artiklar till detta arbete. För att begränsa 

sökningarna ytterligare hade vi kunnat avgränsa oss geografiskt men antalet träffar ansågs 

relevant. Sökningarna gjordes i PubMed och Cinahl eftersom de är speciellt inriktade på 

medicin och omvårdnadsforskning (Willman & Stoltz, 2002). 

 

Vid analys av resultaten från de olika artiklarna kom det fram att det fanns många likheter 

och nästan inga motsägelser i resultaten. Vilket ger uppfattningen att det finns kunskap och 

insikt kring huruvida en välfungerande egenvård bör uppnås vara men att det inte uppnås i 

praktiken. Vid analysarbetet läste författarna igenom artiklarna var och en för att sedan 

diskutera sina fynd och tankar kring det olika artiklarnas resultat. De olika fynd som 

författarna gjorde var likvärdiga och behandlade artiklarnas likheter, vilket gjorde dem 

relevanta för litteraturstudien. För att säkerställa att alla inkluderade artiklar i detta arbete 

hade en vetenskaplig klassifikation och var av god kvalitet användes Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2003). Det var bara artiklar av antingen hög eller medelhög som inkluderardes 

vidare in i studien. 

 

Slutsats   

I studien framkommer det att sjuksköterskan har en avgörande roll för att främja patientens 

egenvård vid diabetes mellitus typ 1. Vidare framkommer det att sjuksköterskan måste 

respektera patientens integritet och autonomi för att möjliggöra ett samarbete byggt på 

engagemang och tillit. Det krävs en god inblick i patientens förståelse och upplevelse av 

sitt egna sjukdomstillstånd för att kunna utbilda patienten på ett konsekvent och 

individualiserat sätt. Sjuksköterskan måste individanpassa vården efter patientens egna 

resurser och behov för att bilda sig en korrekt helhetssyn över den enskilda patientens 

vårdsituationen så att patienten själv känner sig delaktig och upplever kontroll över sitt 

sjukdomstillstånd och livssituation. Samtidigt framkom det Sjuksköterskan 

patientutbildning ska grundas på vårdsituationen helhetsperspektiv där patientens egna 

värderingar, övertygelser och prioriteringar ska vara i fokus för att förbättra patienternas 

metaboliska kontroll, följsamhet och därav livskvalité.  Studien visade även att 

gruppundervisning och empowerment vara bra sätt att nå fram till patienterna på och att det 

finns ett samband mellan god följsamhet och sänkta glukosvärden. Resultatet av 

sjuksköterskans patientutbildning och stödjande funktion ger patienterna en högre tillit att 

själva bedriva egenvård och därav en ökad livskvalitet. Fortsatt forskning inom området är 

viktigt eftersom diabetes typ 1 är ett globalt problem som drabbar allt större delar av 



 18

 

 

   

världen och sjuksköterskorna patientutbildning bidrar till patienterna fysiska och psykiska 

välbefinnande.  

 

Fortsatta forskning   

Forskarna till denna studie ser att det finns ett klart behov att bredda kunskapen kring 

diabetes typ 1 hos allmänsjuksköterskor för att ett personcentrerat omhändertagande 

säkerställs inom omvårdnad och patientutbildning. I framtiden behöver det finnas flera 

studier som belyser de olika psykosociala aspekterna och livsstilsförändringar som kan 

komma att påverka patienten förmåga att hantera sin diabetes. Det behövs även mer 

forskning kring var kunskapsluckorna eller missförstånden för diabetes typ 1 ligger då 

utbildningen inom vården finns och är tillgänglig men bristande egenvårdshantering 

förekommer fortfarande. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Idag finns det väldigt mycket kunskap och fokus inom läkemedel till sjukdomen diabetes 

mellitus typ 1 då dess inverkan är livsviktig för en välfungerande vardag till de drabbade. 

Med detta arbete vill dock få fram patientens upplevelse av den tillgängliga vården som 

erbjuds idag. Detta är något som är väldigt viktigt att uppmärksamma då vi lever i ett 

samhälle där allt mer evidensbaserad och individanpassad vård tar allt mer plats och för att 

uppnå dess innebörd bör patientens erfarenheter och känsla för dagens vård stå i centrum. 
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Gallagher, R. and 

Lowe, J. 

(2016).  Australien 

 

 

Diabetes 

Educators: 

Perceived 

Experiences, 

Supports and 

Barriers to Use 

of Common 

Diabetes-

Related 

Technologies 

  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterska 

upplevda 

erfarenheter, stöd 

och hinder för 

användning av 

vanliga 

diabetesrelaterade 

tekniker för personer 

med diabetes. 

 

En kvalitativ 

etnografisk studie. 

Deltagare rekryterades 

med hjälp av avsiktlig 

provtagning av 

medlemmar i Australian 

Diabetes Educators 

Association. 213 

svarade på en enkät, 31 

intervjuer valdes ut. 

Inget bortfall från 

intervjuerna. Data 

samlades in genom 

halvstrukturerade 

telefonintervjuer och 

analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

 

  

31  

(-) 

Om patienterna ska uppnå 

fördelarna med de relativt 

nya olika teknologiska 

hjälpmedlen krävs det att 

sjuksköterskan både 

uppmuntrar, stödjer och 

utvärder resultatet 

K 1 



VI 

 

Rankin, D., Heller, 

S. and Lawton, J. 

(2011). England 

 

Understanding 

information and 

education gaps 

among people 

with type 1 

diabetes: A 

qualitative 

investigation. 

Patient 

Education and 

Counseling 

  

Syftet var att 

undersöka orsakerna 

till denna dåliga 

kunskap och 

förståelse kring 

egenvård och 

informera framtida 

pedagogiska 

interventioner. 

  

Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 30 typ 1-

diabetespatienter 

inskrivna på ett 

strukturerat 

utbildningsprogram i 

Storbritannien. Data 

analyserades med 

användning av ett 

induktivt tematiskt 

tillvägagångssätt. 

30 

(-) 

Det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan 

tillhandahåller en 

konsekvent och 

individanpassad utbildning 

för att underlätta, hjälpa och 

stötta patienten till en mer 

välfungerande egenvård och 

känslan av kontroll av sitt 

sjukdomstillstånd 

 

K  

 Dontje, K., & 

Forrest, K. (2011) 

USA 

 

 

 Implementing 

Group Visits: 

Are They 

Effective to 

Improve 

Diabetes Self-

Management 

Outcomes? 

 Denna studie har 

utvecklats för att ge 

stöd för 

egenvårdshantering 

till patienter 

med diabetes. 

Gruppbesöks 

modellen valdes. 

Denna artikel ger en 

översikt över hur 

litteraturen 

beskriver 

gruppbesök, 

identifierar 

utmaningar och 

beskriver exempel på 

 kvalitativ enkätstudie. 

Broschyrer utvecklades 

och distribuerades i 

primärvårdkliniker. 

Vuxna patienter med 

diabetes inkluderades, 

utgick efter patienters 

hba1c och 12–14 

personer deltog i varje 

gruppbesök och totalt 

51 personer deltog. 

 

 51 

(14) 

 Studien visade att 100 

procent av alla deltagare 

antydde att de skulle 

definitivt eller förmodligen 

rekommendera gruppbesök 

till andra. Övertid sa 

deltagarna att de kände 

“more in control” och 

motiverade “to do the right 

thing”, vilket resulterade i 

hälsosamma 

livsstilsförändringar och en 

ökad förmåga och förbättrad 

egenvårdshantering med 

hjälp av denna form av vård.  

 K II 
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gruppbesök för 

patienter med 

diabetes över en 2-

årig period. 

 Freeborn, Roper, 

Dyches & Mandleco, 

2012 

USA 

 

 The influence 

of an insulin 

pump 

experience on 

nursing 

students’ 

understanding of 

the complexity if 

diabetes 

management and 

ways to help 

patients: A 

Qualitative  Stud

y. 

 Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudent

en uppfattning om 

diabetes hanteringen 

samtidigt som man 

använder en 

insulinpump för att 

förstå komplexiteten 

hos patienter med 

diabetes och därför 

tillhandahålla bättre 

vård för patienten. 

 En kvalitativ deskriptiv 

studie. 22 personer 

deltog, 21–59 år. Data 

samlades in under en 7 

dagars period och 

deltagarnas dagbok 

analyserades rad för rad 

vilket visade stora och 

mindre teman enligt 

Denzin och Lincolns 

riktlinjer. 

22 

(0) 

Tre teman framkom av datan 

(1) hantera 

egenvårdsproblem (2) leva 

med en insulinpump (3) få 

en förståelse för de som 

lever med diabetes 

 K  

I 

Grant, L., Lawton, 

J., Hopkins, D., 

Elliott, J., Lucas, S., 

Clark, M., 

Maclellan, I., Davis, 

M., Heller, S., & 

Cooke D. 

(2013) 

England 

K 

 Type 1 diabetes 

structured 

education: What 

are the core self-

management 

behaviours? 

 

 Målet med studien 

var att (1) beskriva 

och jämföra hur 

diabetes baserade 

utbildningskurser har 

utvecklats i 

Storbritannien. 

Identifiera 

komponenter av 

kursers läroplaner 

 En kvalitativ 

intervjustudie. 

Läroplanen från fem 

kurser undersöktes och 

nio utbildare från dessa 

kurser intervjuades. 

 8 

(3) 

 Åttiotre kurser 

identifierades. 

Komponenterna av kursernas 

läroplaner som uppfattades 

som kärnan av alla 

diabetesutbildare var: 

kolhydraträkning, insulindos 

justering, hypoglykemi 

hantering, grupparbete, 

målställning, empowerment, 

 K 

I 



VIII 

 

som uppfattas som 

kärnan i kurserna. (3) 

Identifiera och 

klassificera 

egenvårdsbeteenden 

för att utveckla ett 

frågeformulärs 

bedömningsverktyg. 

betänklighet och kontroll. De 

största områdena för 

självhanteringsbeteende som 

identifierades vid mötet var 

kolhydraträkning och 

medvetenhet, justering av 

insulindos, självövervakning 

av blodglukos, hantering av 

hypoglykemi, 

hanteringsutrustning och 

injektionsställen och tillgång 

till sjukvård. 

 

Lawson, M., Cohen, 

N., Richardson, C., 

Orrbine, E., & Pham, 

B. 

(2005) 

Kanada 

 

A randomized 

trial of regular 

standardized 

telephone 

contact by a 

diabetes nurse 

educator in 

adolescents with 

poor diabetes 

control 

 Syftet med denna 

studie var att se 

effekten av 

telefonkontakt 

mellan 

sjuksköterskan och 

diabetespatienter 

med påverkan på 

hba1c, livskvalite 

och följdsamhet av 

sjukdomen. 

En RCT studie. En 

Posthoc uppföljning 

gjordes efter 6 månader 

på deltagarna och en 

statistisk analys gjorde 

på datan. Hba1c 

användes som kriterium 

för deltagarna. 

 49 

(3) 

 Studien resulterade att det 

visade inga signifikanta 

skillnader på hba1c med 

telefonkontakt med en 

sjuksköterska.  Dock så 

betygsatte deltagarna högre 

på livskvalite skalan och för 

ökad stödjande.   

 RCT 

Funnell, M., 

Anderson, R., 

Nwankwo, R., 

Gillard, M., Butler, 

 A study of 

certified 

diabetes 

educators: 

 Det fanns 2 

relaterade mål för 

denna studie. Det 

första syftet var att 

 En semistrukturerad 

intervjustudie utfördes 

under första steget med 

30 diabetes pedagoger 

 350  Empowerment var den 

topprankade teorin eller 

tillvägagångssättet 

 K  

I 
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P., Fitzgerald, J., & 

Feathers, J. 

(2006) 

USA 

 

influences and 

barriers. 

beskriva strukturen 

(typ, bemanning, 

och antal 

utbildningstillfällen 

som behövdes), 

prosessen 

(föredragna 

inlärningsmetoder) 

och vanliga åtgärder 

som används för att 

ge patientutbildning. 

Det andra syftet var 

att identifiera 

influenser, resurser, 

och begränsningar 

som påverkar och 

förändrar attityden 

och 

praxis hos diabetes 

pedagoger. 

för att sedan 

sammanställa till en 

enkät med 30 frågor. En 

deskriptiv studie med 

användning av 

enkätstudiedesign 

användes sedan och 

skickades ut till 2000 

personer randomiserat 

utvalda från American 

Association of Diabetes 

Educators. 350 personer 

svarade och deltog. 

 utbildarna fann till hjälp i 

sitt arbete. 

Mer än 90% av alla 

sjuksköterskor i studien 

indikerade att sättet de 

utbildar på har förändrats 

sedan de började beroende 

på var patienten fann sig i 

behandlingen och hur stor 

följsamhet hen påvisade. 

Behovet av pågående stöd 

och undervisning visar vara 

en viktig komponent för att 

hjälpa patienten upprätthålla 

en god egenvårdhantering. 

Mullen, B., & 

Kelley, P. (2006) 

USA 

 Diabetes nurse 

case 

management: an 

effective tool. 

 

 Denna studie 

utvärderar hur 

framgångsrika 

patienter är vid 

fortsatt 

egenvårdshantering 

av sin diabetes efter 

de vart utskrivna. 

Utvärderingen sker 6 

 En retrospektiv studie 

utfördes på 

diabetespatienters 

journaler. 103 journaler 

studerades varav 53 

journaler uppfyllde 

inklusionskriterierna 

och inkluderades i 

studien. Studien följde 

“The Diabetes Case 

103 

(50) 

Studien fann signifikanta 

skillnader på hba1c värdena 

mellan inskrivningen och 

utskrivningen samt 6 

månader efter inskrivningen 

vilket indikerade på att 

patienterna upprätthöll 

positiva förändringar i sin 

egenvårdshantering även 

efter utskrivning från 

 R 

II 



X 

 

månader efter 

utskrivning. 

Management (DCM)” 

programmet som bestod 

av en en-gångs 

omfattande utvärdering 

av ett tvärvetenskapligt 

team samt en 

uppföljning av “the 

diabetes case manager” 

. 

egenvårdshanteringsprogram

met.  

 Gazmararian, J., 

Ziemer, D., & 

Barnes, C. 

2009 

USA 

 

 

 Perception of 

barriers to self-

care 

management 

among diabetic 

patients. 

 Syftet med denna 

studie för att 

undersöka 

individuella, 

utbildnings- och 

system hinder som 

begränsar 

låginkomstdiabetesp

atienters förmåga att 

uppnå optimal 

egenvårdshantering. 

 En kvalitativ studie 

med fokus på grupp 

intervjustudie.Deltagarn

a var diabetes patienter 

med en minimum ålder 

på 18 år, inte haft ett 

återbesök på minst 4 

månader. Noteringar 

och ljudband användes 

vid intervjuerna för att 

samla in och analysera 

dat 

45 

(10)  

 De individuella hindrena 

som sågs var stress, 

frustration, social isolation, 

depression och rädsla. De 

utbildnings hinder som såg 

var ett misslyckande i att se 

riskerna och 

komplikationerna av ett 

obehandlat tillstånd. Många 

deltagare förstod inte hba1c. 

Uppföljningskurser ansågs 

behövande, likväl utbildning 

för kost och medicin samt 

längre besökstider. 

  

Trento, M., Passera, 

P., Borgo, E., 

Tomalino, M., 

Bajardi, M., 

Brescianini, A., 

Tomelini, M., 

A 3-year 

prospective 

randomized 

controlled 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

gruppundervisning 

vid diabetes mellitus 

typ 1 är fördelaktig 

eller inte.    

En kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad studie. 31 

patienter med 

gruppundervisning 

jämfördes med 31 

62 

(4) 

Resultatet visade förhöjd 

livskvalitet hos patienter som 

deltog i gruppundervisning 

jämfört med den traditionella 

egenvårds utbildningen.   

RCT 

II 
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Guiliano, S., 

Cavallo, ., Miselli, 

V., Bondonio, P., 

Porta, M. (2005) 

Italien 

 

 

clinical trial of 

group care in 

type 1 diabetes 

 

patienter med vanlig 

traditionell en-till-en-

vård. 

Sparud-Lundin, C., 

Ohrn, I., & 

Danielson, E. 

2010 

Sverige 

 Redefining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 

1 diabetes. 

 Undersöker 

betydelsen av stöd 

och interaktioner 

från föräldrar och 

andra närstående för 

unga vuxna med typ 

1 diabetes. 

Kvalitativ 

intervjustudie, personer 

20-22 år med diabetes 

debut innan 15 år. 

Constant comparative 

analysis användes för 

att analysera data. 

261 

(0) 

 Mellan föräldrar vänner och 

syskon var stödet från 

föräldern den viktigaste för 

egenvården men även vänner 

och syskon hade en 

roll,  denna kunde spegla sig 

i emotionella stadier och 

sociala problem som var 

relaterade till diabetesen. 

K 

I  

R Hoogma, P 

Hammond, R Gomis, 

D Kerr, D 

Bruttomesso, K 

Bouter, K Wiefels, H 

de la Calle, D 

Schweitzer, M Pfohl, 

E Torlone, L 

Krinelke, G Bolli, 

(2005)  

England, Spanien, 

Nederländerna, 

Tyskland, Italien   

Comparison of 

the effects of 

continuous 

subcutaneous 

insulin 

infusion (CSII) 

and NPH-based 

multiple daily 

insulin 

injections (MDI) 

on glycaemic 

control and 

quality of life: 

Syftet med studien 

var att jämföra de 

olika skillnaderna 

mellan användningen 

av en insulinpump 

och dagliga 

insulininjektioner 

relaterat till 

blodsockerkontroller 

och livskvalitet hos 

patienter med 

DMT1    

Kvantitativ kontrollera 

och randomiserad 

studie. Patienter med 

diabetes mellitus typ 1 

från elva europeiska 

länder deltog i 

undersökningen.   

 223 

(49)  

Resultatet visade att 

insulinpump resulterade i 

högre livskvalitet än vanlig 

traditionell behandling med 

injektioner av insulin.  

 CCT 

I 
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results of the 5-

nations trial. 

 

Weijman, W Ros, G 

Rutten, W Schaufeli, 

M Schabracq, J 

Winnubst, 

(2004) 

Nederländerna 

 

 

Frequency and 

perceived 

burden of 

diabetes self-

management 

activities in 

employees with 

insulin-treated 

diabetes: 

relationships 

with health 

outcomes 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patientens upplevelse 

av 

egenvårdsstrategier 

och hur dessa 

strategier påverkade 

livskvaliteten.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

totalt 292 deltagare 

mellan 30-60 år.  

Studien tog plats vid tre 

olika mottagningar.  

 

SF-formulär  

(MDSC, DSC-R, CES-

D, MOS-SF20  

 292 

(55) 

Resultat visade att 

egenvårdshanteringen i det 

dagliga livet och test av b-

glukos då kostråd inte följts 

gav lägre livskvalitet.  

 K 

II 

Siminerio, L., 

Funnell, M., Peyrot, 

M., & Rubin, R. 

2007 

USA 

 

 

US Nurses’ 

Perceptions of 

Their Role in 

Diabetes Care 

Results of the 

Cross-national 

Diabetes 

Attitudes 

Wishes and 

Needs 

(DAWN) Study 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors och 

läkares uppfattning 

om sjuksköterskans 

engagemang och 

roller inom 

diabetesvård. 

Studien använde en 

tvärsnittsdesign med 

intervjuer antingen över 

telefon eller via en 

faktiskt planerad tid och 

plats. Studien ägde rum 

i 13 länder från Asien, 

Australien, 

Nordamerika och 

Europa. 51 allmänn 

sjuksköterskor, 50 

diabetes sjuksköterskor, 

166 generalister 

317 

(-)  

Studien resulterar i att 

sjuksköterskor borde ta en 

större roll när det gäller att 

hantera 

diabetes.  Sjuksköterskor ger 

en bättre utbildning, 

spenderar mer tid med 

patienten, bättre lyssnare och 

kände sina patienter bättre än 

läkaren i vårdteamet. 

Psykosociala frågor 

upplevde alla sjuksköterskor 

i studien ett större behov av 

 K 
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läkare och 50 

diabetesläkare. 

att kunna mer av då detta 

förekommer bland 

diabetespatienter och var 

inom sjuksköterskans 

uppgift att hjälpa patienten 

med. Sjuksköterskor sa att 

bättre kommunikation 

behövs. 
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BILAGA C 

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 välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen.  

  

  

*  

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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 kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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