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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen 
innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med 
sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. 
För att ha den möjligheten krävs en kunskap om sjukdomen men även basal förståelse hur 
kost, motion, stress och infektioner påverkar kroppen. Med hjälp av förändrad livsstil, såsom 
hälsosam kost, regelbunden motion och avhållsamhet från tobak kan komplikationer från 
sjukdomen lindras och fördröjas. Genom att låta patienten vara delaktig i behandlingen och få 
lyfta fram egna omvårdnadsmål kan patienten få ökad kontroll över sjukdomen. 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2. 
 
Metod  
 
En allmän litteraturöversikt där 16 artiklar av antingen kvalitativ eller kvantitativ design har 
inkluderats i resultatet. Databaserna PubMed och CINAHL användes för att söka artiklar. 
Artiklarna har kvalitetsgranskats och en integrerad analys genomfördes för att sammanställa 
resultatet. 
 
Resultat 
 
Tre huvudkategorier framkom där utbildning, patientens attityd och ålder visade sig ha 
påverkat följsamheten antingen positivt eller negativt. 
 
Slutsats 
 
Det framkom att sjuksköterskans professionella ansvar var betydande på så sätt att ett 
personcentrerat förhållningssätt kunde främja följsamheten. Detta skapade ökat förtroende 
och tillit som i sin tur ökade följsamheten till egenvård. Därför är det viktigt som hälso- och 
sjukvårdspersonal att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. 
 
Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, Egenvård, Patientutbildning, Personcentrerad 
omvårdnad, Sjukdomshantering. 
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INLEDNING 
 
Diabetes Mellitus typ 2, DMT2, är en kronisk sjukdom där antalet drabbade i världen har 
ökat från 108 miljoner till 422 miljoner de senaste 35 åren (World Health Organization: 
WHO, 2018). Bara i Sverige finns det ungefär 500 000 människor som lever med diabetes 
idag varav nästan 90 procent är typ 2-diabetes. Varje dag dör fem personer av komplikationer 
från sjukdomen (Diabetesförbundet, 2017). Med hjälp av förändrad livsstil, såsom en 
hälsosam kost, regelbunden motion och avhållsamhet från tobak kan komplikationer från 
diabetes lindras och fördröjas (WHO, 2018). 
 
Ett intresse för att beskriva följsamheten till egenvård väcktes efter egna erfarenheter i 
praktiken där följsamheten varierade trots rekommendationer från vårdgivare. I denna 
litteraturstudie vill vi beskriva vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar hos personer med Diabetes Mellitus typ 2. 
 
 
BAKGRUND 
 
Diabetes Mellitus typ 2 
 
DMT2 är en sjukdom där kroppens vävnader inte kan tillgodogöra sig kolhydrater vilket 
orsakar förhöjd sockerhalt i blodet. Det är en kronisk sjukdom där hereditet ger en ökad risk 
för insjuknande. Faktorer som rökning, övervikt och brist på motion ökar risken för att 
utveckla sjukdomen. DMT2 och relaterade komplikationer kan med andra ord fördröjas eller 
lindras med hjälp av hälsosamma livsstilsval (Edwall, 2011; Mulder, 2017). Detta påstående 
stärks av Ilanne-Parikka et al., (2008) studie där förekomsten av DMT2 minskade i den grupp 
som genomförde livsstilsförändringar jämfört med en kontrollgrupp. Enligt Edwall (2011) 
insjuknar de flesta redan i 40-årsåldern, men risken ökar successivt med åldern och nästan 20 
procent av personer över 80 år har idag diagnostiserats med DMT2. 
 
Vid DMT2 orsakas inte det förhöjda blodsockret till en början av insulinbrist. Det är ett 
resultat av att de vävnader som är beroende av insulin för att kunna ta till sig kolhydraterna 
som finns i blodet har utvecklat en insulinresistens. Fetma är en vanlig orsak till att denna 
resistens sker, men även brist på motion resulterar i att insulinets effekt försämras (Edwall, 
2011; Mulder, 2017). 
 
Följsamhet 
 
Begreppet följsamhet definieras som en beskrivning av patientens beteende jämfört med de 
ordinationer som givits från vårdgivare. En avgörande förutsättning för god följsamhet är att 
patienten är delaktig och motiverad till behandlingen. Patienten och vårdgivaren kan se 
skiljaktigheter i behandlingens betydelse och faktorer som kost och motion kan vara av olika 
värde för patient och vårdgivare. Därför är det viktigt att behandlingen är kliniskt motiverad 
och att det finns tydliga, individuella behandlingsmål där patienten varit delaktig vid 
utformningen (Edberg & Wijk, 2014). Resultat som styrker detta påvisades i en studie av 
Cheng et al., (2018) där de deltagare som fick personligt meningsfulla mål att sträva efter 
uppvisade signifikanta förbättringar av diethantering och blodglukoskontroll jämfört med 
kontrollgruppen. I en studie beskrivs fyra olika egenvårdsaktiviteter: kostvanor, motion, 
fotvård och blodsockerkontroller. Efterlevnad av dessa fyra områden visade ett resultat på 
stabilt blodtryck, förbättrad glukosstabilitet samt minskad förekomst av flera 
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diabetesrelaterade komplikationer hos deltagarna (Mogre, Abanga, Tzelepis, Johnson, & 
Paul, 2017). 
 
Enligt Polonsky (2002) är den viktigaste faktorn att regelbundet följa de ordinationer som 
givits, och för många kan detta vara en svårighet. En orsak kan vara att patienten anser att 
behandlingen är besvärlig och om inga tillfredsställande resultat ses sänks motivationsnivån. 
Personer som lever med diabetes behöver alltid vara observanta på sina levnadsvanor. Det är 
viktigt för att kunna må bra och minska risken för komplikationer av sjukdomen. Vidare 
förklaras fysisk aktivitet vara av stor betydelse för att behålla en stabil blodsockernivå. Det är 
därför betydelsefullt med kommunikation och motiverande samtal för att uppmuntra 
utförandet av fysisk aktivitet. Edberg och Wijk (2014) menar att en positiv syn på hälsa är 
viktig att förmedla till personer som lever med diabetes. Vidare beskrivs det att nyckeln till 
ett framgångsrikt utförande av egenvård och livsstilsförändringar är hur individen uppfattar 
sin egen förmåga att utföra dem.  
 
Om patienten inte känner kontroll över sjukdomen kan detta leda till både stress och ångest. 
Det är viktigt att stötta patienten, med hjälp av utbildning ges patienten möjlighet att få 
kontroll över sjukdomen. Regelbunden uppföljning hos vårdgivare är av yttersta vikt. 
Patienten kan då få bättre sjukdomsinsikt vilket har en positiv inverkan på följsamheten till 
egenvård (Edwall, 2011).  
 
Egenvård och livsstilsförändringar vid DMT2 
 
Begreppet egenvård beskrivs som de aktiviteter en person självständigt utför för att bevara 
hälsa och välbefinnande. Däribland ingår en balanserad kost, regelbunden motion samt att 
regelbundet ta ordinerade läkemedel. Egenvårdsbrist uppstår när behovet av omvårdnad är 
större än prestationsförmågan att utföra egenvårdskraven. Kapaciteten till egenvård varierar 
med ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet och resurser (Orem, 2001). 
 
DMT2 är en kronisk sjukdom som behöver livslång behandling och det krävs kontinuerligt 
engagemang från den som lever med sjukdomen. Då DMT2 kan vara en relativt osynlig 
sjukdom för omgivningen krävs det initiativtagande från den drabbade att förmedla 
information om situationen. En situation som kan upplevas som påfrestande är att närstående 
gärna delar med sig av sina egna åsikter på hur egenvården bör skötas (Agardh & Berne, 
2010). 
 
Alla människor fungerar olika vilket kan leda till att behandlingsresultaten varierar. Därför 
finner flertalet personer med DMT2 egna strategier gällande bland annat kost och motion för 
att få kontroll på sjukdomen och minska eventuella besvär. Då det är viktigt att patienten är 
delaktig i behandlingen rekommenderas vårdgivaren att först se vilka åtgärder patienten själv 
utför och utvärderar dessa innan nya strategier ges (Edberg & Wijk, 2014). 
 
Det kan finnas flera olika anledningar till svårigheter att bedriva egenvård. En orsak till detta 
kan vara att livsstilsförändringar är svåra att genomföra. Den drabbade kan dessutom ha svårt 
att erkänna sjukdomen som ett kroniskt tillstånd och att behandling endast behövs vid 
uppenbara symtom. Kunskapsbrist inom området försvårar förmågan till egenvård ytterligare 
och den drabbade kan även ha bristande tro till sin egen förmåga att påverka sjukdomen med 
hjälp av egenvård (Edberg & Wijk, 2014). För att ge patienten möjlighet att kunna uppnå 
uppsatta mål krävs en motiverande och tillåtande miljö, där stöd och undervisning är av 
betydelse för att möjliggöra egenvårdsåtgärder (Orem, 2001).  
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Sjukdomsförloppet vid DMT2 kan förebyggas med hjälp av en förändrad livsstil, trots detta 
kan det vara svårt att lyckas behålla hälsosamma livsstilsförändringar under en längre tid. 
Utsikterna att lyckas ökar markant om patienten ser tydliga resultat från de ansträngningar 
som förändringen kräver (Skafjeld & Graue, 2013). 
 
Då övervikt är en av riskfaktorerna vid DMT2 är hälsosam kost en central del i behandlingen, 
men även normalviktiga gynnas genom att äta hälsosamt i förebyggande syfte. I kroppen 
omvandlas kolhydrater direkt till glukos och tas upp i blodet vilket innebär att det är en 
avgörande faktor till hur mycket blodsockernivån höjs. Fett och proteiner påverkar inte 
blodsockernivån i samma grad då dessa endast omvandlas till glukos vid låg blodsockernivå. 
Vidare rekommenderas ett intag av frukt och grönsaker på minst 500 gram per dag. En av 
anledningarna till detta är att dessa födoämnen innehåller en stor mängd fibrer och detta i sin 
tur påverkar både blodsocker och blodfetter positivt. De innehåller dessutom en större mängd 
vitaminer och mineraler som kan ha en sjukdomshämmande effekt (Skafjeld & Graue, 2013). 
Knowler et al. (2002) föreslår även i sin studie en kost med låg halt mättat fett samt mycket 
frukt och grönsaker. I resultatet framkommer det att patienter som följt kostråden har haft en 
positiv inverkan på vikten och utvecklade komplikationer i samband med DMT2 i mindre 
grad än kontrollgruppen.  
 
I en studie förklaras det att vissa deltagare var ovilliga att förändra sina livsstilsvanor mot de 
förändringar som rekommenderats. Det framkom även att det var vanligt bland deltagarna att 
ignorera sjukdomen och att de hade svårt att tro på hälsofördelarna med de rekommenderade 
behandlingarna (Sebire et al., 2018). 
 
Sjuksköterskans professionella ansvar  
 
Sjuksköterskan ska ha kunskap i att bedöma, planlägga, verkställa och utvärdera omvårdnad 
tillsammans med patienten och närstående om så önskas. Enligt §1 i kap. 8 i Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) är landstinget skyldiga att erbjuda god hälso- och sjukvård. Detta 
förtydligas i §1 och 2 i kap. 3 i Patientlagen (2014:821) där det står att patienten har rätt till 
bland annat information om sitt hälsotillstånd, olika behandlingsmetoder och möjligheten att 
välja olika behandlingsalternativ samt risker för komplikationer och biverkningar. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2017a) bör patientens individuella mening av hälsa 
identifieras under patientberättelsen. Därefter i partnerskap med patienten skapas 
förutsättningar till kunskap i prioriteringar och beslutfattande om omvårdnadens innehåll, 
målsättningar, resurser och dess uppföljning. Genom att värna om patientens enskilda behov, 
rättigheter och potential kan sjuksköterskan bidra till en förbättrad kontinuitet i kontakten 
med vården. Informatik och pedagogik är två kvalifikationer som gynnar patientens förmåga 
till egenvård och kan ge ökad möjlighet att påverka hur behandling utförs. Genom att delge 
adekvat information och utbildning till patienten kan hälsa främjas och risken för ohälsa 
minskas.  
 
Patientutbildning 
Patientutbildning har sin utgångspunkt i patientens enskilda behov av stöttning och 
utbildning. Utbildning till patienterna ingår i sjuksköterskans arbete som dagligen sker i olika 
vårdmiljöer såsom sjukhus eller vårdcentral. Undervisning kan ges enskilt och i gruppform, 
och ger patientens möjlighet att påverka och delta i sin egen vård och behandling (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2009). 
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Edberg och Wijk (2014) menar att syftet med patientutbildning är att utöka patientens 
befintliga kunskap som i sin tur kan öka den egna viljan och möjligheten att utföra egenvård. 
Vidare förklaras att kännedom och kunskap om sjukdomen och behandling ger en ökad chans 
till framgångsrik vård och minskar risken för felaktiga beslut.  
 
Vandenbosch et al. (2018) beskriver i sin studie att utbildning i egenvård betraktas som en 
avgörande faktor för behandlingens resultat. Målet med undervisningen är att ge kunskap och 
förmågor som är nödvändiga för att effektivt uppnå kontroll över sjukdomen. Utformade 
utbildningar för personer med diabetes har uppvisat positiva effekter på välbefinnande, 
förbättrad glykemisk kontroll, förbättrad livsstil och ökad kunskap. Enligt Agardh och Berne 
(2010) ställs det höga krav på individer med DMT2 att sköta vården självständigt. För att ha 
den möjligheten krävs en kunskap om sjukdomen men även en basal förståelse hur kost, 
motion, stress och infektioner påverkar kroppen. Sjuksköterskan ska agera som en resurs så 
att patienten kan ta eget ansvar för omvårdnaden. Att ge patienten eget utrymme och 
möjlighet att förklara hur deras vardag ser ut med DMT2 är viktigt för att kunna ge 
individuella råd om kost, motion och eventuell insulindos. 
 
Teoretisk utgångspunkt - Personcentrerad omvårdnad 
 
Personcentrerad omvårdnad beskrivs som den vård som genomförs i samarbete med patient 
och närstående där värdighet och integritet värnas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
Omvårdnad på ett personcentrerat sätt innebär att se människan bakom sjukdomen och att 
anpassa vården efter varje individs behov. Genom att låta patienten vara delaktig i 
behandlingen och själv få lyfta fram omvårdnadsmål som upplevs viktiga kan patienten 
bekräftas som en egen individ. Detta kan ge patienten ökad kontroll över sjukdomen 
(Edvardsson, 2010). 
 
Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskriver att personcentrerad vård är en process i tre 
steg som börjar med att ta del av patientens berättelse. Att lyhört lyssna på patientens 
upplevelse ger vårdgivaren en möjlighet att förstå hur tillståndet påverkar patientens liv och 
vardag. Detta är en förutsättning för att kunna forma en individuell vårdplan tillsammans med 
patienten. Nästföljande steg bygger på att skapa ett samarbete mellan patient och vårdgivare 
där båda parter delger information. Patienten kan förklara hur tillståndet upplevs medan 
vårdgivaren kan bidra med kunskap om eventuell behandling och på detta sätt kan en 
individuell hälsoplan formas. Det sista steget i processen består av att båda parter tillsammans 
följer upp hur den planerade behandlingen fungerar och vårdgivaren dokumenterar detta i 
patientens journal. Resultaten utvärderas och vid behov görs en revidering av planen. 
 
Problemformulering 
 
Insjuknande i DMT2 ökar kraftigt varje år. Trots att sjukdomen och dess komplikationer går 
att fördröja eller lindra med hjälp av rätt livsstil är det många som har svårigheter att följa de 
ordinationer som rekommenderas. Även om patienten själv är ansvarig för att bedriva 
egenvård behövs kontinuerligt stöd från hälso- och sjukvården för att kunna upprätthålla 
behandlingsrekommendationerna livet ut. Genom att beskriva vad som påverkar patientens 
följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar kan resultatet leda till en ökad kunskap och 
förståelse vid vård av DMT2. På så sätt kan sjuksköterskan anpassa vården efter varje individ 
vilket i sin tur kan förbättra följsamheten. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2. 
 
METOD  
 
Val av metod 
 
Metoden för studien var en allmän litteraturöversikt. Då ändamålet med den här studien var 
att få en överblick av befintlig kunskap som finns inom ämnet valdes det som metod enligt 
Fribergs (2017) rekommendationer. En litteraturöversikt används för att samla in kunskap 
från tidigare studier och forskning för att kunna sammanställa och värdera det resultat som 
framkommit (Friberg, 2017). 
 
För att utvidga infallsvinklarna i studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
som underlag, i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). De anser att detta är en fördel 
då de kvantitativa studierna kan få en förklaring med hjälp av de kvalitativa studiernas 
resultat. En kvantitativ studie innebär att studieresultatet uppnås genom statistik från olika 
enkäter eller frågeformulär. Resultatet från dessa kan fastställa mängden faktorer, som till 
exempel kön, ålder eller utbildningsnivå. Kvalitativa studier är mer subjektiva och görs ofta 
med hjälp av intervjuer. Resultatet försöker beskriva deltagarnas upplevelser och dess 
innebörd (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Urval 
 
Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar inklusions- och exklusionskriterier för att 
begränsa studien. Dessa kriterier talar om vilka patientgrupper och olika studietyper som ska 
ingå (inklusion) och vilka brister eller svagheter hos studierna som ska innebära att de 
förkastas (exklusion).  
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna som valdes ut innefattar personer med DMT2. För att följa studiens inriktning 
inkluderades relevanta sökord som Diabetes Mellitus typ 2, följsamhet, egenvård och 
livsstilsförändringar. Vuxna personer över 18 år har inkluderats. Endast artiklar som var peer-
reviewed valdes, Östlundh (2017) rekommenderar detta för att begränsa sökningen till 
artiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift vilket ökar validiteten. Sökningen 
begränsades till studier som var skrivna på engelska. Anledningen var att mycket forskning är 
skriven på engelska och att det är ett språk som båda skribenterna behärskar. Endast etiskt 
granskade artiklar har använts.  
 
Exklusionskriterier 
Artiklar äldre än tio år exkluderades då studien bör inriktas på aktuell och nyare forskning. 
Ett undantag som gjordes var en artikel från 2002, då resultatet från artikeln var relevant och 
påverkades inte av åldern. Artiklar relaterade till Diabetes Mellitus typ 1 uteslöts då endast 
DMT2 var relevant för studiens syfte.  
 
 
 



 6 
 

Datainsamling 
 
Insamlingen av data genomfördes i januari och februari 2019. Databaserna PubMed (Public 
Medline) och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) har 
använts för att finna material till studien. Kristensson (2014) beskriver PubMed som den 
största och mest brukade sökmotor som innehåller medicinvetenskaplig litteratur. CINAHL 
beskrivs som en annan betydande databas, som framförallt innehåller vårdvetenskaplig 
litteratur. För att få djupare förståelse i hur sökmotorerna används har en databashandledning 
ägt rum den 28 januari 2019 på Sophiahemmets Högskola. 
 
Datasökning 
Datasökningen påbörjades med att omvandla alla relevanta nyckelord till engelska och en del 
av dessa omvandlades till MeSH-termer med hjälp av Svensk MeSH. Alla sökord, inklusions- 
och exklusionskriterier inkluderades i båda sökmotorerna på olika sätt enligt tabellen nedan. 
MeSH-termerna som användes i sökningen var “Diabetes Mellitus, type 2”, “life style 
changes”, “self care” och “diabetes education”. Ytterligare sökord som “compliance”, 
“adherence”, “self-management” och “self-efficacy” användes för att komplettera och 
specificera sökningen. De booleska sökoperatorerna AND och OR användes enligt Forsberg 
och Wengströms (2016) rekommendationer för att uppnå en fördjupad sökning i databaserna. 
Ordet AND har som funktion att inkudera båda fraserna i sökningen, vilket specifierar 
sökningen ytterligare. OR breddar sökningen genom att inkludera resultat från sökfraserna 
separat.  
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

Databas Datum Sökord 
Antal 

träffar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

CINAHL 2019-01-28 MH Life style changes OR "life 
style changes 
AND 
MH Self care OR "self-
management" OR "self-
efficacy" OR selfcare OR "self 
care"  
compliance OR adherence  
AND 
diabetes AND type 2  
MH diabetes mellitus, type 2 
OR MH diabetes education 

12 8  3 2 

CINAHL 2019-01-31 MH Self care OR "self-
management" OR "self-
efficacy" OR selfcare OR "self 
care"  
compliance OR adherence  
MH diabetes mellitus, type 2 
OR MH diabetes education  
 

290 8 2 2 
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Databas Datum Sökord 
Antal 

träffar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

CINAHL 2019-01-31 MH Life style changes OR "life 
style changes"  
AND 
MH Self care OR "self-
management" OR "self-
efficacy" OR selfcare OR "self 
care"  
AND 
diabetes AND type 2 
AND 
MH diabetes mellitus, type 2 
OR MH diabetes education  

50 12 6 3 

PubMed 2019-01-28 (((((((diabetes AND "type 2"))) 
OR Diabetes Mellitus type 
2[MeSH Terms]))  
AND ((compliance)  
OR adherence))  
AND (((((self care[MeSH 
Terms])  
OR "self care")  
OR selfcare)  
OR "self-management")  
OR "self-efficacy"))  
AND ((life style[MeSH 
Terms])  
OR "life style changes") 

50 
 

20 13 7 

PubMed 2019-02-18 (((((((diabetes AND "type 2"))) 
OR Diabetes Mellitus type 
2[MeSH Terms]))  
AND ((compliance)  
OR adherence))  
AND (((((self care[MeSH 
Terms])  
OR "self care")  
OR selfcare)  
OR "self-management")  
OR "self-efficacy"))  
AND health literacy 

35 5 2 1 

 Totalt   437 53 26 15 

 
Manuell sökning 
Två artiklar som inkluderats i studien framkom genom manuell sökning. Den första artikeln 
av Soares Luz Costa et al. (2016) hittades först genom en datasökning i CINAHL men för att 
kunna få fram den i fulltext behövde vi söka på titeln i en sökmotor och därefter ladda ner 
den i PDF-format. Den andra artikeln som är skriven av Choi och Rush (2012) nämns i 
Habibzadeh, Sofiani, Alilu, och Gillespie (2017) studie och hittades i referenslistan från 
artikeln. Enligt Forsberg och Wengström (2017) kan en manuell sökning av artiklar göras 
genom att gå igenom referenslistor till relevanta artiklar, studier eller litteratur som berör 
ämnet och på detta sätt upptäcka ytterligare artiklar att ta del av.  
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Databearbetning 
 
Arbetet delades upp genom att använda varsin sökmotor där intressanta artiklar valdes efter 
titel. Därefter lästes artikelns tillhörande abstract igenom och om studien verkade relevant 
lästes den i fulltext. Sedan gjordes en sammanfattning av studiens innehåll och resultat. Vid 
behov användes ett engelskt lexikon för att få ökad förståelse. Totalt lästes 27 artiklar varav 
16 användes till resultatet i denna studie. Varje artikel som användes har kvalitetsgranskats 
enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierad utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Se bilaga A. 
 
Vid bearbetningen av data har vi i enlighet med Kristensson (2014) följt en process i tre steg. 
Steg ett inleddes med genomläsning av abstract och resultat från de vetenskapliga artiklarna 
som valts. Vid steg två granskades artiklarnas fulltext igenom och därefter gjordes ytterligare 
bortsållningar utifrån relevans. De artiklar som bedömdes lämpliga till studien noterades. I 
det tredje och sista steget gjordes en noggrann granskning av de artiklar som angavs i 
föregående steg. De artiklar som bedömdes mest relevanta och av högst kvalité ingick i 
resultatet. 
 
Dataanalys 
 
För att sammanställa resultatet i studien användes en integrerad trestegsanalys av Kristensson 
(2014) som rekommenderas vid en litteraturöversikt. En integrerad analys gör att 
presentationen av resultatet blir väldisponerat. I steg ett görs en genomläsning av de 
vetenskapliga artiklar som inkluderats i resultatet för att identifiera generella skillnader eller 
likheter i dess resultat. I nästa steg skapas kategorier som påvisats och sammanfattar 
resultaten i de olika artiklarna som liknar varandra. I steg tre sammanställs resultaten under 
de kategorierna som skapats. Syftet är att kategorierna ska ligga till grund för underkategorier 
i redovisningen av resultatet (Kristensson, 2014).  
 
I enlighet med Kristenssons (2014) metod lästes de valda artiklarnas sammanfattning igenom 
tillsammans. Därefter analyserades innehållet och kategoriserades efter likheter. Först 
sorterades artiklarna övergripande efter ämne; patientutbildning, sjukdomsinsikt och orsaker 
till bristande egenvård. Vidare analyserades innehållet i studierna ytterligare och orsaker som 
påverkade följsamheten till egenvård och livsstilsförändringar identifierades. Nya kategorier 
och underkategorier skapades som låg till grund för resultatet. Se Tabell 2. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
För att upprätthålla ett etiskt granskningssätt följde vi de förordningar som beskrivs av 
Helgesson (2015). Etiskt granskade artiklar har varit ett krav i valda artiklar till studien. 
Forskningsetiska överväganden beskrivs som ett opartiskt och korrekt granskningssätt. När 
forskning analyseras är det viktigt att inte utesluta resultat som visar motsatsen till syftet samt 
att kontrollera de metoder som används i studierna. Med hänsyn till detta har vi varit noga 
med att inte låta våra egna åsikter påverka vilka studier som valdes. Den här studiens syfte 
uppmuntrade ett opartiskt förhållningssätt då vi endast valde att beskriva vad som påverkar 
patientens följsamhet, både positivt och negativt.  
 
För att säkerhetsställa en hög validitet och reliabilitet av studierna har dess metoder och 
resultat kritiskt granskats. Ett forskningsetiskt övervägande har två krav, validitet och 
reliabilitet. Validitetsperspektivet berör kvalitén och punktligheten i forskningens 
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frågeställningar, datainsamling och tolkning. Reliabilitetsperspektivet rör trovärdigheten, att 
resultatet i forskningen inte har uppnåtts av en slump. Det ska föreligga upprepade försök 
med jämförligt resultat oberoende av vem som utfört studien (Helgesson, 2015). Vi har 
kritiskt granskat vilken typ av metod som används i studierna för att försäkra oss om att det 
finns evidens för resultaten. 
 
Helsingforsdeklarationen är den forskningsetiska riktlinje med fokus på medicinsk forskning 
som är mest välbekant och betydande. En central tanke är att ha balans i behovet av ny 
kunskap i relation till deltagarnas hälsa och intresse. En idé introducerade att forskning bör 
undersökas av personer som är oberoende för att besluta om studien är etisk. 
Helsingforsdeklarationen tar även upp frågor som balansering av risker och fördelar för 
samhället och människa, informerat samtycke och rättviseaspekter (World Medical 
Association, WMA, 2018). 
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet baserades på 16 vetenskapliga artiklar där samtliga var relaterade till studiens 
syfte, vilket var att beskriva vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar vid DMT2. I dataanalysen togs det fram tre huvudkategorier och fyra 
underkategorier som i resultatet framförs i fallande ordning efter vad som påverkade 
följsamheten mest. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Utbildning  Patientutbildning 
 Utbildningsnivån hos deltagarna 

Patientens attityd  Inställning 
 Motivation 

Ålder 
 

 
Utbildning 
  
Patientutbildning 
Patientutbildning har haft en inverkan på följsamheten till egenvård i flera studier (Tong, 
Vethakkan & Ng, 2015; Suparee, Mcgee, Khan & Pinyopasakul, 2015; Lan Gien, Porr, 
Parsons, Allison & Donovan 2017; Gedik & Kocoglus, 2018; Higgs, Skinner & Hale, 2016; 
Habibzadeh, Sofiani, Alilu, & Gillespie, 2017; Wilken & Nunn, 2017). Vikten av 
patientutbildning lyfts fram i Tong et al. (2015) studie där deltagarna upplevde att bristen på 
kunskap om blodsockernivåer var en orsak till sämre blodsockerkontroll. Choi och Rush 
(2012) skriver i sin studie att diabetesutbildning är nödvändigt för att patienter med DMT2 
ska kunna hantera sjukdomen effektivt, detta stärks ytterligare av Lan Gien et al. (2017). I 
deras studie föreslog deltagarna att i relation till sjukdomens komplexitet och varierande 
symtom borde patienter med DMT2 få individuell rådgivning som komplement till 
diabetesutbildningen. De upplevde även att kunskap och förståelse kring DMT2 och 
sjukdomens påverkan i kroppen hade en positiv effekt på förmågan att lyckas med egenvård. 
I Choi och Rush (2012) studie var 88,7 procent av 41 deltagare nöjda eller mycket nöjda med 
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programmet. Efter utbildningen från hälso- och sjukvårdspersonal visades förbättrade 
kunskaper om DMT2 och sjukdomshantering; 58,01 poäng (16.69) till 61,32 poäng (15.81). 
Med hjälp av formuläret SF-12 sågs signifikanta förbättringar av både fysisk hälsa; 39,1 
poäng (9.69) till 41,2 poäng (10.09) och psykisk hälsa; 44,07 poäng (9.38) till 45,55 poäng 
(9.28). Tre månader efter interventionen uppvisades minskade nivåer av HbA1c; 7,31 procent 
(1.45) till 6,79 procent (1.40) samt minskning av midjemått; 97,7 cm (3.24) till 94,8 cm 
(3.74). Med hjälp av SDSCA-formuläret skattades en ökning av träningsaktiviteter; 3,12 
poäng (1.91) till 3,73 poäng (1.97). 
 
Higgs et al. (2016) etablerade i sin studie ett tolv veckor långt samhällsbaserat 
livsstilsprogram för vuxna med DMT2. Programmet kombinerade egenvårdsutbildning med 
gruppdiskussioner i en tillåtande miljö. Efter egenvårdsutbildningen visades förbättringar i 6-
minuters gångtest; 420 meter (104) till 529 meter (109), midjemått; 120 cm (22) till 113 cm 
(19) och träning; 81 minuter/vecka (105) till 124 minuter/vecka (93). Deltagarna beskrev att 
de var särskilt nöjda med gruppdiskussionerna och det stöd som fanns i gruppen. Liknande 
resultat sågs i ytterligare tre studier där snarlika program genomfördes. Deltagarna i studierna 
menade att programmen fick dem att känna tillhörighet och gav möjlighet att ställa frågor och 
dela med sig av sina erfarenheter till personer med samma sjukdom. De upplevde även att 
förmågan att hantera sjukdomen förbättrades efter programmet avslutats i studierna (Suparee 
et al., 2015; Habibzadeh et al., 2017; Wilken & Nunn, 2017).   
 
Många deltagare i Lan Gien et al. (2017) studie upplevde frustration och osäkerhet när 
information under utbildningen som framgått varit föråldrad eller varierade mellan olika 
vårdgivare. Rekommendationerna som gavs angående kost eller övervakning av 
blodsockernivån skiftade mellan olika vårdgivare. Detta påverkade förtroendet till hälso- och 
sjukvården negativt och kunde leda till att de rekommenderade åtgärderna inte följdes. 
 
 
Brist på utbildning påverkade följsamheten negativt och sågs flera studier. Det visades att 
lägre tillgänglighet till information och vårdgivare resulterade i bristande utbildning vilket 
var en orsak till otillräcklig uppsikt över sjukdomen (Lan Gien et al., 2017; Choi & Rush, 
2012; Gedik & Kocoglu, 2018). Deltagarna i studien av Gedik och Kocoglu (2018) visade 
bristande kunskap inom medicin, livsstil och sjukdomshantering. I resultatet framkom 
variationer mellan de deltagare som fått tillräcklig och otillräcklig utbildning. Den 
genomsnittliga uppskattningen av självförmåga var högre hos de som fått utbildning; 67,8 
poäng (11.6) jämfört med 60,8 poäng (10.7). De som tillbringade sitt liv ute på landsbygden 
och hade mindre möjlighet till utbildning ledde till sämre egenvård; 60,8 poäng (10.4), 
jämfört med de som fått utbildning; 73,7 poäng (9.1). Lan Gien et al. (2017) beskriver i sin 
studie liknande svårigheter för deltagarna som bodde på landsbygden. De förklarade att 
tillgängligheten till uppdaterad information inte nått fram, vilket resulterade i brist på 
uppdaterade kunskaper. Dessa kunskapsluckor kunde leda till att rekommendationer vid 
DMT2 inte följdes. Studiedeltagarna beskrev att de istället vände sig till familj, kamrater eller 
grannar för hälsorådgivning vilket gav varierande resultat då informationen kunde vara 
felaktig.  
 
Följsamheten till egenvård påverkades av förmågan att kunna förstå, värdera och använda 
den information som förmedlats. Denna förmåga, hälsolitteracitet, behövs för att kunna vara 
delaktig i omvårdnaden och ta medvetna beslut om eventuella åtgärder (Ringsberg, Olander 
& Tillgren, 2014). Detta kunde ses i en studie av Tseng, Liao, Wen och Chuang (2016) där 
resultatet visade att personer med låg hälsolitteracitet var starkt associerad med sämre 



 11 
 

kontroll av blodsockernivån. Detta styrks även av Shiyanbola, Unni, Huang och Laniers 
(2018) studie, med hjälp av en skattningsskala framkom det att högre hälsolitteracitet hade en 
positiv inverkan på hur efterlevnaden av rekommenderade livsstilsförändringar följdes; 6,1 
poäng jämfört med 5,1 poäng.  
 
Utbildningsnivån hos deltagarna 
Det framkom att utbildningsnivån var en faktor som påverkade följsamheten till egenvård 
(Soares Luz Costa et al., 2018; Gedik & Kocoglus, 2018). Soares Luz Costa et al. (2018) såg 
ett samband mellan utförandet av egenvårdsaktiviteter och utbildningsnivån hos deltagarna. 
Det syntes skillnader mellan personer med låg och hög utbildning. Av de med låg utbildning 
följde endast 50 procent en hälsosam diet, medan 72 procent av de med hög utbildning gjorde 
det. Rekommendationen att utföra fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag hörsammades i 
mycket lägre grad hos de med låg utbildning än de med hög utbildning, endast 13 procent 
respektive 44 procent. Gedik och Kocoglus (2018) studieresultat visade med hjälp av en 
självskattningsskala att de med låg utbildningsnivå hade lägre självförmåga att hantera 
sjukdomen; 62,1 poäng (11.6) jämfört med 67,4 poäng (11.4). 
 
Patientens attityd 
 
Inställning 
I flera studier påvisades det att inställningen till DMT2 och behandlingsrekommendationerna 
kunde ha inverkan på hur följsamheten till egenvård föreföll (Greenfield, Gilles, Porter, Shaw 
& Willis, 2011; Tong et al., 2015; Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk, 2013). Ansvar och 
prioritet var viktiga begrepp som framkom i två intervjustudier (Greenfield et al., 2011; Rise 
et al., 2013). Resultatet i Greenfield et al. (2011) studie visade att deltagarna hade förståelse 
för sjukdomens innebörd och det egna ansvaret till egenvård, men hur högt egenvården 
prioriterades varierade hos deltagarna. Sociala påfrestningar, prioriteringar och orken att 
genomföra lämpliga livsstilsförändringar var tre orsaker som påverkade genomförandet av 
egenvård. En av deltagarna förklarade att livsnjutning tillsammans med familjen och god mat 
prioriterades före behandlingen av sjukdomen. I studien framkom det att deltagarna som 
helhet visste vad som förväntades av dem för att hantera sjukdomen, dålig kontroll berodde 
därför inte på brist på kunskap. Varje person hade sin egen tolkning hur de skulle hantera 
sjukdomen. De kunde påverkas av till exempel dödsfall i familjen, relationsproblem eller mer 
komplexa förhållanden som oförmåga att organisera sitt liv. Flera patienter var medvetna om 
vad som behövde göras för att få bättre diabeteskontroll, till exempel gå ner i vikt eller sluta 
röka, men kunde inte göra det eftersom de inte var beredda att göra livsstilsförändringar 
(Greenfield et al., 2011). Liknande resultat sågs även i studien av Rise et al. (2013), där 
förståelsen av det egna ansvaret för hälsa var avgörande för att uppnå livsstilsförändringar. 
En del av deltagarna upplevde att egenvården inte var en prioritet och trots att de kunde 
upprepa den information som givits av vårdgivaren gjordes inga förändringar. De uppgav att 
information om till exempel livsmedelsingredienser kunde vara användbar men att det inte 
skulle påverka kostvalet då det var tidskrävande.  
 
Tong et al. (2015) studie visade att livvstilsutmaningar, psykosociala problem och brist på 
kunskap var omständigheter som negativt påverkade blodsockernivån. Deltagarna upplevde 
svårigheter att få rekommendationer om måltidstider och medicinering att stämma överens 
med arbetslivet. Vissa deltagare erkände även att de var trötta på att följa 
diabetesmedicineringen efter att ha tagit läkemedel under så lång tid och att de ibland 
avsiktligt hoppade över doser. Deltagarna förklarade att trots ansträngningarna till en 
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förbättrad blodsockerkontroll visades inga signifikanta skillnader vilket ledde till att 
deltagarna gav upp försöken att kontrollera sitt blodsocker. 
 
Motivation 
Motivationen påverkade följsamheten på olika sätt och återkom i flera studier. Många 
deltagare upplevde att bristande motivation hade en negativ inverkan på följsamheten 
(Suparee et al., 2015; Jallinoja, Pajari, & Absetz, 2008; Vermunt et al., 2012; Rise et al., 
2013). Deltagarna i Suparee et al. (2015) studie menade att de var mer angelägna till 
egenvård i början av studien, men när de ansåg att de mådde bra och inte hade några 
komplikationer sjönk motivationen. De beskrev vidare att orsaker till den dalande 
motivationsnivån berodde på svårigheter att minnas alla praktiska råd om hur sjukdomen 
borde skötas samt strävan efter att leva ett normalt liv. Jallinoja et al. (2008) såg i sin studie 
att motivationsnivån ökade under själva interventionen men avtog så snart den avslutats. 
Deltagarna uttryckte att deras målsträvan var högst beroende av den externa kontroll 
interventionen gav dem. Svårigheten att behålla en hög motivationsnivå sågs även i Vermunt 
et al. (2012) studie där interventionsgruppen hade en hög närvaro vid konsultationerna i 
början av studien men som successivt minskade under studiens gång. Vid studiens start 
deltog 96,8 procent av 925 deltagare men efter sex månader deltog endast 87,1 procent. 28 
procent av deltagarna upplevde att brist på motivation var ett stort hinder för att kunna 
genomföra livsstilsförändringar. Att uppleva tydliga effekter av livsstilsförändringar som 
gjorts påverkade motivationen i positiv riktning. Viktminskning, ökat välbefinnande, mer 
energi eller långsammare utveckling av diabeteskomplikationer kunde vara indikationer på 
detta (Rise et al., 2013). 
 
Ålder 
 
En faktor som framkommit i flera studier och som haft inverkan på följsamheten till egenvård 
är personens ålder (Soares Luz Costa et al., 2018; Kunasegaran, Beig, Khanolkar, & Cundy 
2018; Gedik & Kocoglu, 2018). I studien av Soares Luz Costa et al. (2018) gjordes en 
kartläggning av sambandet mellan ålder och följsamhet till egenvårdsåtgärder hos 60 
deltagare. De aktiviteter som granskades var hälsosam kost, fysisk aktivitet, 
blodsockerkontroll och rökning i olika åldersgrupper. Den yngsta gruppen bestod av 
deltagare mellan 29-45 år och i den äldsta gruppen ingick deltagare mellan 55-59 år. 
Resultatet visade att den yngsta åldersgruppen hade lägre följsamhet till rekommendationerna 
som berör kost och motion än den äldsta gruppen. Endast 47 procent av deltagarna i den 
yngre gruppen upplevde att de följde en hälsosam diet, i den äldsta gruppen ansåg 67 procent 
att de gjorde det. Liknande trend sågs angående fysisk aktivitet 30 minuter per dag; i den 
yngsta gruppen följde 33 procent detta råd och 43 procent i den äldsta gruppen. I den yngsta 
åldersgruppen följde 33 procent av deltagarna rekommendationerna kring 
blodsockerkontroller medan motsvarande siffra i den äldre deltagargruppen endast var 24 
procent. Kunasegaran et al. (2018) stödjer detta samband i sin studie där undersökningen 
visade att efterlevnad av rekommendationerna vid DMT2 var lägst hos deltagarna i åldern 18-
25 år, endast 60 procent. Högst efterlevnad fanns i åldersgruppen 35-40 år, där följsamheten 
låg över 70 procent. Båda studierna visade att följsamheten till egenvård varierade med 
åldern, oberoende av hur länge personen levt med sjukdomen. 
 
  



 13 
 

DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar vid DMT2. Det var tydligt att patientutbildning, patientens attityd och 
patientens ålder var de orsaker som hade störst betydelse, de kunde antingen främja eller 
hämma följsamheten till egenvård. 
 
Patientutbildning var den orsak som mest påverkade hur följsamheten efterlevdes och detta 
uppmärksammades i flera studier (Lan Gien et al., 2017; Higgs et al., 2016; Suparee et al., 
2015; Habibzadeh et al., 2017; Wilken & Nunn, 2017). Deltagarna menade att deras förmåga 
till egenvård förbättrades efter utbildningen och uttryckte en önskan om att programmet 
skulle fortsätta. Genom att bedriva personcentrerad patientutbildning kan sjuksköterskan 
påverka följsamheten positivt. I studien av Vandenbosch et al. (2018) framkom det att 
patientutbildning var avgörande för behandlingsresultatet och informationen som ges under 
utbildningen är nödvändig för att kunna bedriva egenvård. Det framkom även att brist på 
utbildning bidrog till försämrad egenvård och i bland annat Gedik och Kocoglus studie 
(2018) var en av orsakerna sämre tillgänglighet relaterat till bostadsläge. Enligt Patientlagen 
(2014:821) har hälso- och sjukvården en skyldighet att vara lättillgänglig, denna lag gäller 
dock endast i Sverige och då studierna som presenterats kommer från flera olika länder kan 
denna skyldighet variera, vilket även sågs i resultatet. I Svensk sjuksköterskeförenings 
(2017a) kompetensbeskrivning betonas vikten av att skapa kontinuitet för patienten och 
möjliggöra fortsatt kontakt med hälso- och sjukvården. Kontinuitet ger patienten ett ökat 
förtroende och tillit till vårdgivaren vilket underlättar för att införskaffa och förstå patientens 
värderingar och önskemål. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara lyhörd och anpassa 
vården efter patientens behov. Det är även viktigt med uppföljning efter utbildningen för att 
kunna ge fortsatt stöd. Då DMT2 är en livslång sjukdom och kunskap är färskvara anser vi att 
det är viktigt med både regelbundna utbildningssessioner och fortsatt kontakt efter 
utbildningens slut. 
 
Föråldrad patientutbildning och varierande informationsinnehåll hos olika vårdgivare skapade 
en osäkerhet hos deltagarna, vilket kunde leda till bristande förtroende för hälso- och 
sjukvården (Lan Gien et al., 2017). En studie gjord av Parry Strong, Lyon, Stern, Vavasour 
och Milne (2013) visade att nästan var fjärde sjuksköterska upplevde sig osäkra på vilka 
kostråd som skulle ges till patienter med DMT2. Istället blev patienterna hänvisade till andra 
professioner som dietist och diabetessjuksköterska eller att själva söka information till 
exempel på internet eller i böcker. Vi anser att detta kan påverka förtroendet till hälso- och 
sjukvården negativt och även ge patienten varierande information från osäkra källor. Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, (2009) menar att patientutbildning bör 
utgå från en persons enskilda behov. Genom att värna om patientens individuella önskemål, 
behov och potential kan sjuksköterskan bidra till en förbättrad kontinuitet och ökat förtroende 
till hälso- och sjukvården. Detta i enlighet med ICN:s, International Council of Nurses, etiska 
kod för sjuksköterskor som beskriver sjuksköterskans ansvar att delge korrekt och tillräcklig 
information som är anpassad till individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Det är 
viktigt som vårdgivare att hålla sig uppdaterad med de senaste behandlingsmetoderna och 
samtidigt vara lyhörd för patientens önskemål för att kunna skapa förtroende mellan patient 
och vårdgivare. 
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Varierande information under patientutbildningen skapade osäkerhet i hanteringen av 
sjukdomen och framkom i två studier (Rise et al., 2013; Lan Gien et al., 2017). Resultatet 
visade kunskapsluckor och olika information i hanteringen av egenvård. I studien av Lan Gien 
et al. (2017) framkom två direkta motsatser av vad deltagarna upplevde som den kost som var 
tillåten. En person uppfattade frukt och grönsaker som det enda tillåtna kosten, medan en 
annan beskrev frukt som otillåtet. Detta kan betyda att det finns brister i utbildningens 
tydlighet, att det finns kunskapsbrist hos vårdgivaren eller att informationen har kommit från 
två olika källor. En osäkerhet kring hur sjukdomen behandlas kan leda till att personen väljer 
att inte göra någonting alls. I studien av Rise et al. (2013) beskrev några av deltagarna att de 
trodde någon annan var ansvarig för att kontrollera och hantera sjukdomen, som till exempel 
deras partner eller läkare. När de förstod att ansvaret låg hos dem själva ändrades beteendet 
och upplevde därefter att möjligheten till egenvård förbättrades. För att stödja dessa personer i 
hanteringen av sjukdomen krävs det en kontinuitet i kontakten med hälso- och sjukvården 
samt att främja en bra samtalsmiljö där frågor och funderingar kan diskuteras. En studie av 
Ko, Lee, Kim, Kang, och Kim (2011) visade signifikant förbättrade resultat i 
diabeteskunskap, självhantering, motion, diet, fotvård och medicinering efter individuellt 
anpassad utbildning under sju månader. Detta styrker tanken att en regelbunden kontakt med 
hälso- och sjukvården samt anpassad utbildning kan främja hantering av sjukdomen. Att 
regelbundet stödja personer med kroniska sjukdomar som DMT2 är av största vikt för att 
kunna uppnå en god sjukdomshantering. 
 
Ett intressant fynd som framkom i två studier var att bristande följsamhet inte berodde på 
bristande kunskap utan patientens attityd (Greenfield et al., 2011; Rise et al., 2013). I dessa 
två studier framkom det att deltagarna visste vad som förväntades för att hantera sjukdomen 
och trots att de kunde upprepa informationen som givits blev det ingen förändring. Flera 
deltagare beskrev tidsbrist, orkeslöshet, prioritering och bristande motivation som svårigheter 
för att genomföra livsstilsförändringar. Flera deltagare i studien av Greenfield et al. (2011) 
beskrev att de prioriterade livsnjutning, umgänge och god mat före de rekommenderade 
behandlingarna vid DMT2. Hälso- och sjukvårdspersonal bör därför vara uppmärksamma på 
detta för att stödja en förbättrad följsamhet till egenvård. Svensk sjuksköterskeförening 
(2017a) beskriver att sjuksköterskan tillsammans med patienten är ansvarig för 
omvårdnadsprocessen i bland annat planering, genomförande och utvärdering av 
omvårdnaden. Omvårdnaden omfattar patientens behov och upplevelser, vilket innefattar 
fysisk, andlig, psykosocial och kulturell utsträckning. En förutsättning för god omvårdnad är 
att etablera en tillitsfull relation med patienten och närstående. I omvårdnadsprocessen ingår 
det att införskaffa data från patientberättelsen och här är det sjuksköterskans ansvar att 
bedöma patientens individuella behov och vad denne anser vara svårt med rekommenderade 
behandlingar. Sjuksköterskans kompetens innefattar en helhetsbild över patientens situation 
som inkluderar kunskap om behov och problem, aktivitet och rörlighet samt psykosociala- 
och andliga faktorer. En studie skriven av Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund och 
Isaksson (2016) analyserade effekten av personcentrerat stöd till självhantering av DMT2. 
Resultatet visade en signifikant förbättring i värdet av långtidsblodsocker, HbA1c, i 
jämförelse med kontrollgruppen. Detta indikerar att ett personcentrerat förhållningssätt kan 
främja den glykemiska kontrollen hos patienter med DMT2. Detta styrks av Bardach och 
Schoenberg (2018) och Cheng et al. (2018) resultat som visade att sannolikheten att 
genomföra livsstilsförändringar ökade med ett personcentrerat förhållningssätt som 
anpassades efter personens behov. Relationen mellan vårdgivare och vårdtagare hade 
betydelse för hur behandlingsrekommendationerna efterlevdes. Även kommunikation, 
konkreta instruktioner, stöd och uppmuntran påverkade följsamheten positivt.  
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Patientens attityd och motivationsnivå att utföra livsstilsförändringar varierades hos 
deltagarna i flera studier (Jallinoja et al., 2008; Vermunt et al., 2012; Suparee et al., 2015; 
Rise et al., 2013). I samtliga studier ökade motivationen under själva utbildningsprogrammet. 
Resultatet visade att motivationen avtog mot slutet av interventionen, det kunde bland annat 
bero på att deltagarna inte upplevde några komplikationer i sjukdomen, svårigheter att 
minnas råd eller avtagande stöd från hälso- och sjukvården. Ett intressant fynd i resultatet var 
att motivationen påverkades i positiv riktning om deltagarna upplevde tydliga effekter av 
livsstilsförändringarna, som till exempel märkbara skillnader i viktminskning och 
välbefinnande eller långsammare utveckling av diabeteskomplikationer (Rise et al., 2013). 
Detta leder till förståelsen att kontinuerligt stöd och kontakt inom vården är av högt värde för 
att behålla motivationen att göra livsstilsåtgärder i vardagen. Att stödja patienter i utbildning 
och kunskap om fördelarna med förbättrad diabeteskontroll är en viktig roll för 
sjuksköterskan. Genom att uppmärksamma framsteg och komplimentera förbättrade resultat 
kan patientens motivation öka ytterligare. Bartol (2012) menar i sin studie att ett aktivt stöd 
kan vara avgörande för att motivera patienter att vara aktiva i behandlingen av sjukdomen. 
Utbildningen fokuserar på individuella strategier, behandlingsmål och att uppnå en positiv 
upplevelse av behandlingen för att sträva efter en förbättrad egenvård. Motiverande samtal 
och gemensamma beslut kan hjälpa personen att bli uppmuntrad till ett aktivt deltagande i 
livsstilsförändringar (Bartol, 2012). Detta innebär att sjuksköterskan har en viktig roll för att 
motivera personer att bli aktiva i hanteringen av DMT2. 
 
Flera studieresultat visade att åldern kunde påverka följsamheten till egenvård och 
livsstilsförändringar på olika sätt (Soares Luz Costa et al., 2018; Kunasegaranet al., 2018; 
Gedik & Kocoglu, 2018). I resultatet framkom det att förtroendet till hälso- och sjukvården 
kunde påverkas av högre ålder, vilket kunde leda till att benägenheten att följa 
rekommendationer från vårdgivare varierade. En intressant tanke som väcktes var att detta 
kunde bero på generationsskillnader. Den äldre generationen har ofta större förtroende till 
hälso- och sjukvården och den auktoritet som kommer med professionen. En anledning till 
detta tror vi kan vara att den äldre generationen hade som grundtanke att hälso- och 
sjukvårdens bedömningar inte skulle ifrågasättas. Dagens generation är mer ifrågasättande, 
där patienten har rätt. En annan bidragande orsak till att den yngre generationen vågar 
ifrågasätta hälso- och sjukvården kan vara möjligheten att söka information på egen hand på 
internet, vilket många i den äldre generationen kan uppleva svårigheter med. En annan 
anledning till att åldern kunde påverka följsamheten till DMT2 kan vara antal år personen har 
levt med sjukdomen. Om en person levt med sjukdomen i flera år kan den personen besitta 
mer kunskap i hantering av egenvård och behandling. En person som är nydiagnostiserad har 
mycket ny information att lära och det kan leda till att det tar längre tid innan personen 
känner sig säker i sjukdomshanteringen. Likväl kan det vara tvärtom att en person som levt 
med sjukdomen i flera år kan hoppa över vissa behandlingsrekommendationer av olika 
anledningar medan en person som är nydiagnostiserad är mer benägen och mottaglig för ny 
information. I en studie av Hessler, Fisher, Mullan, Glasgow och Masharani (2011) framkom 
det att en yngre ålder var förknippad med lägre sjukdomshantering. De såg även ett samband 
mellan ålder och nivå av HbA1c. Hos deltagarna i åldern 21-45 år var andelen med ett förhöjt 
HbA1c det dubbla jämfört med åldersgruppen 65-80 år. Hur länge de levt med diagnosen var 
associerad med ett högre HbA1c bland de yngre deltagarna, medan ingen relation mellan tid 
sedan diagnos och HbA1c hittades bland de äldre. Som sjukvårdspersonal är det viktigt att 
anpassa både utbildning och behandling till patientens ålder för att optimera patientens 
förståelse kring sjukdomen. En förutsättning för att kunna anpassa vården till varje person är 
patientberättelsen, där partnerskapet är mest central. Det handlar om en gemensam respekt för 
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båda parternas kunskap vilket kan vara kännedom om att leva med diagnosen och kunskap 
om sjukdomen på allmän eller professionell nivå. Tillsammans med patienten och eventuellt 
närstående skapas en individuell hälsoplan utifrån de resurser och behov som identifierats. En 
gemensam plan med stöd från sjuksköterskan kan innebära att patienten känner trygghet i 
sjukdom och behandling samt ökar möjligheten till en bättre efterlevnad.  
 
 
Metoddiskussion 
 
För att besvara syftet med denna studie valdes metoden allmän litteraturöversikt. Kristensson 
(2014) menar att denna metod lämplig när kunskapsläget kring ett problemområde ska 
beskrivas. Litteraturstudier är att föredra när flera resultat från olika forskare ska 
sammanställas. En systematisk litteraturstudie erfordrar en välavgränsad problemformulering 
och tydlig struktur där alla relevanta studier granskas, sammanställs och presenteras. En icke-
systematisk litteraturstudie kan utföras efter systematisk konstruktion men utan att behöva 
uppfylla de kriterier som krävs. Även om denna metod är vanlig vid denna typ av studie 
menar Kristensson (2014) att den även kan kallas för sekundärkälla och att tillförlitligheten är 
lägre än vid en systematisk litteraturstudie. Med tidsramen för arbetet i beaktning ansåg vi att 
en icke-systematisk litteraturstudie fungerade väl för att besvara syftet. 
  
Totalt lästes 27 artiklar i fulltext, varav 16 av dessa inkluderades i resultatet med 
utgångspunkten att de bedömdes svara på studiens syfte. Både artiklar av kvantitativ och 
kvalitativ design inkluderades. Forsberg och Wengström (2016) anser att det kan vara en 
fördel då de kvantitativa studiernas resultat kan få en förklaring från de kvalitativa studierna. 
I vårt arbete inkluderades sex kvalitativa och tio kvantitativa artiklar vilket enligt Borglin 
(2017) kan stärka trovärdigheten i studien då resultat från studierna kan komplettera 
varandra. De kvalitativa artiklarna bidrog med deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser 
av att leva med sjukdomen. De kvantitativa resultaten bidrog med data, som till exempel 
andel procent följsamhet till egenvård, uppskattning av egenvårdsförmåga och 
behandlingsresultat. Detta gav ett bredare underlag i resultatet där de kvantitativa resultaten 
höjer validiteten och reliabiliteten i studien medan kvalitativa studier införskaffar en 
trovärdighet och giltighet. Vidare menar Borglin (2017) att det kan vara en utmaning att 
kombinera dessa två metoder och bör endast användas i lämpade situationer. Till exempel när 
det finns en möjlighet att förstärka resultatet från den ena designen med den andra eller när 
resultaten från endast en metod inte räcker för att svara på syftet. Formuleringen av syftet kan 
även vara svårare att utforma när två metoder kombineras och det är viktig att syftet fordrar 
resultat från båda studiemetoderna. Då syftet med vårt arbete var att beskriva vad som 
påverkar patientens följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid DMT2 ansåg vi att 
resultat från både kvalitativa och kvantitativa studier behövdes. Både patienters erfarenheter 
och objektiv data var nödvändiga för att kunna svara på syftet fullt ut och därmed höja 
resultatets reliabilitet och trovärdighet. 
  
Kvaliteten på de valda artiklarna i resultatet bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet, modifierad av Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Bedömningsunderlaget var ett lämpligt verktyg för att sålla bort de artiklar som var av låg 
kvalitet för att inkludera de artiklar som sågs av högsta kvalitet och relevans. Trots detta 
uppfattades det som en relativt svår uppgift att utföra då denna typ av bedömning var ny för 
båda. Bedömningen utfördes var för sig och sedan jämfördes bedömningarna och artiklarnas 
kvalitet definierades tillsammans, vilket enligt Henricson (2017) kunde stärka studiens 
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reliabilitet och tillförlitlighet. Artiklarna kunde bedömas ha låg kvalitet (III), medelhög 
kvalitet (II) eller hög kvalitet (I). Se bilaga A. Endast artiklar av medelhög eller hög kvalitet 
inkluderades i denna litteraturöversikt. 
 
Resultatet har framställts med hjälp av en analys i tre steg, i enlighet med Kristensson (2014). 
Detta är en integrerad analysmetod där alla artiklar som inkluderats i resultatet först har 
granskats i fulltext av båda individuellt. En fördel med detta var att sedan kunde resultatet 
diskuteras sinsemellan och kategorierna som låg till grund för resultatet kunde tas fram 
gemensamt. Henricson (2017) menar att reliabiliteten förstärks om granskningarna utförs 
individuellt och sedan jämförs med varandra för att se likheter och skillnader. Totalt framkom 
tre huvudkategorier och fyra underkategorier som vi ansåg sammanfattade 
huvudkomponenterna i resultaten. 
 
PubMed och CINAHL var de två databaser som användes till datainsamlingen. Båda 
databaserna innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap vilket var relevant för 
forskningens syfte. För att få djupare förståelse i hur sökmotorerna används fick vi en 
databashandledning vilket möjliggjorde att sökmotorerna kunde användas på ett optimalt sätt. 
Vi upplevde att detta underlättade sökningen av artiklar då antalet träffar blev färre men mer 
specificerade mot vårt syfte. Sökningar i flera databaser som omfattar omvårdnad styrker 
studiens giltighet och tillförlitlighet. Enligt Henricson (2017) ökar även potentialen att finna 
fler relevanta artiklar än om endast en databas använts. För att göra sökningarna mer exakta 
användes olika ämnesord som begränsar sökningen till enbart de ord som anses beskriva 
innehållet i artiklarna. I CINAHL kallas ämnesorden för “Cinahl Headings”, medan i 
PubMed kallas det för “Medical Subject Headings” (MeSH). Nackdelen med detta är att olika 
databaser kan använda sig av olika ämnesord. Det betyder att det inte alltid går att söka i flera 
databaser med samma sökningar då sökträffarna kan variera. För att minska antalet träffar 
används oftast flera sökord. Henricson (2017) beskriver termen AND som den vanligaste av 
de olika booleska operatorerna. Det innebär att sökningens träffar innehåller alla ord som 
skrivits med och har en avgränsad och specifik funktion. OR fungerar som expanderande. 
När fler ord läggs ihop med OR behöver endast ett av orden som används finnas med i 
träffen. Vi har använt oss av båda dessa booleska sökoperatorer för att vidga eller precisera 
sökningen efter behov. Om osäkerhet vid översättning av vissa ord eller tolkning av artiklar 
på engelska uppstått har vi tagit hjälp av varandra eller använt lexikon. Henricson (2017) 
menar att det kan uppstå feltolkningar vid översättning till ett annat språk, vilket kan sänka 
studiens reliabilitet. 
 
Vi valde att endast inkludera individer över 18 år i denna studie. En anledning till detta var att 
barn under 18 år ofta har vårdnadshavare vars regler påverkar livsstilen och de val som görs, 
till exempel vilken mat som inhandlas. Vi ville se vad som påverkade livsstilsförändringar 
utifrån den egna individen. En annan anledning till detta val var på grund av etiska aspekter. 
Henricson (2017) rekommenderar att studier inte utförs på barn om möjligheten finns att 
utföra studien på vuxna. Samtlig forskning som rör individer måste ha omtanke till 
studiedeltagarnas välmående. De medverkande ska varken skadas eller riskera att skadas 
menar Helgesson (2015). 
 
Slutligen vill vi reservera oss för eventuella brister i denna litteraturöversikt och 
uppmärksamma de begränsningar som kan uppstå när endast en relativt liten del artiklar inom 
ämnet används i resultatet. Förförståelser inom ämnet kan ha påverkat valet av artiklar som 
inkluderades. Eventuella feltolkningar av studierna kan ha inverkat på hur resultatet i den här 
litteraturöversikten utformades.   
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Slutsats 
 
I resultatet framkom flera orsaker som kunde påverka följsamheten till egenvård och 
livsstilsförändringar vid DMT2. De huvudkategorier vi kom fram till var utbildning, 
patientens attityd samt ålder. Det som påverkade följsamheten i högst grad var 
patientutbildning där både kvaliteten och kontinuiteten var av betydelse. Det framkom att 
sjuksköterskans roll var betydande på så vis att ett personcentrerat förhållningssätt kunde 
främja följsamheten samt bygga en relation till patienten. Detta skapade ökat förtroende och 
tillit till hälso- och sjukvården, vilket i sin tur ökade följsamheten till egenvård. Individens 
motivation och attityd gentemot sjukdomen var ytterligare två orsaker som påverkade 
följsamheten. Därför anser vi att det är viktigt att som sjukvårdspersonal även ha förmågan 
att kunna motivera sina patienter och arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. 
 
Fortsatta studier 
Denna studie beskriver vad som påverkar patientens följsamhet till egenvård och 
livsstilsförändringar vid DMT2. För fortsatta studier hade det varit intressant att utforma ett 
personcentrerat utbildningsprogram som anpassats efter de resultat som framkommit i denna 
studie och se hur den tillämpas i praktiken. Det hade även varit spännande att belysa om kön 
är en påverkande faktor till följsamhet då detta var vårt ursprungliga syfte med studien.  
 
Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet i denna litteraturöversikt kan vara till nytta för hälso- och sjukvårdspersonal som 
kommer i kontakt med personer med DMT2. Ökad kunskap om vad som påverkar patientens 
följsamhet kan ge vårdgivaren bättre förståelse och kan därmed anpassa vården till varje 
individ. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal förstår vikten av tillit, utbildning, kontinuitet 
och ett personcentrerat förhållningssätt kan följsamheten till egenvård och 
livsstilsförändringar vid DMT2 främjas.  
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 I 
 

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 välgenomförd 
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 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 ® 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. 
 



                     

 II 
 

BILAGA B I (VII) 
Matris över inkluderade artiklar. 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 

 
Syfte 

 

 
Metod 

 

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat 

 

Typ 
Kvalitet 

Författare: Choi, 
S. & Rush, E. 
 
År: 2012 
 
Land: USA 

Effect of a 
short-duration 
culturally 
tailored 
community-
based diabetes 
self-
management 
intervention for 
Korean 
immigrants: A 
Pilot Study. 

Syftet med studien 
var att bedöma 
effektiviteten, 
genomförbarheten 
och acceptansen av 
ett kortsiktigt, 
kulturellt anpassat, 
samhällsbaserat 
självhanterings- 
program för 
koreanska invandrare 
med DMT2. 

Design: Kvantitativ studie 
 
Urval: Koreanska personer över 18 år som 
immigrerat till USA och diagnostiserats med 
DMT2. 
 
Datainsamling: Deltagarna fick genomgå en 
enkät om uppfattad egenvårsförmåga och 
träningsmönster samt mäta HbA1c och 
midjemått före och 3 månader efter 
interventionen. 
 
Analys: Uppfattningen av egenvårdsförmågan 
mättes med skalan SDSCA (Summary of 
Diabetes Self-Care) 

53 
(12) 

3 månader efter interventionen 
uppvisade deltagarna en signifikant 
förbättring av både fysiologiska och 
beteendemässiga åtgärder. 
Den genomsnittliga nivån av HbA1c 
minskade, likaså midjemåtten. 
Dessutom sågs en ökning av 
träningsaktiviteter och 
veckokontroller hos deltagarna. 

(P) 
II 

Författare: Gedik, 
S., Kocoglu, D.  
 
År: 2018 
 
Land: Turkiet 

Self-efficacy 
level among 
patients with 
type 2 diabetes 
living in rural 
areas. 

Att mäta deltagarnas 
självförmåga att 
hantera DMT2.  

Design: Icke kontrollerad tvärsnittsstudie 
 
Urval: Bo på landsbygden och vara 
diagnostiserad med DMT2.  
 
Datainsamling: Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär där personernas självförmåga att 
hantera DMT2 bedöms.  
 
Analys: Använt sig av metaboliska 
kontrollparametrar och en linjär 
regressionsanalys.  

216 
(0) 

Deltagarna som bodde på 
landsbygden hade en måttlig nivå av 
egenvård. Kvinnliga och arbetslösa 
patienter, och de som hade en låg 
utbildningsnivå utgjorde en riskgrupp 
vad gäller självförmåga.  

(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 
 
 
 

 



                     

 III 
 

BILAGA B II (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel  

 
Syfte  

 
Metod  

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat  

Typ 
Kvalitet 

Författare: 
Greenfield, C., 
Gilles, M., Porter, 
C., Shaw, P., & 
Willis, K. 
  
År: 2011 
 
Land: Australien 

It's not just 
about the 
HbA1c, Doc! 
Understanding 
the psychosocial 
is also important 
in managing 
diabetes? 

Förstå orsaker bakom 
dålig följsamhet till 
egenvård vid DMT2. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Personer i åldrarna 38-75 år. 
Diagnostiserad med DMT2 i minst 2 år. Inga 
psykiska sjukdomar eller organsjukdomar. 
Datainsamling: Deltagarna svarade på en 
enkät där självhantering motivation 
uppskattades. 14 av deltagarna deltog även i en 
intervju. 
Analys: Skalor som Patient Motivation Index 
(PMI) har används. ett validerat frågeformulär 
med 8-punkter som berör förmågan att 
genomföra egenvård och intervjuerna 
analyserades i tre faser. 

61 
(-13)  

Studien visar att dålig följsamhet till 
egenvård inte var relaterad till 
bristande kunskap utan till hur 
sjukdomen prioriterats i livet. 

(K) 
I 

Författare: 
Habibzadeh, H., 
Sofiani, A., Alilu, 
L., & Gillespie, M.  
 
År: 2017 
 
Land: Iran 

The Effect of 
Group 
Discussion-
based Education 
on Self-
management of 
Adults with 
Type 2 Diabetes 
Mellitus 
Compared with 
Usual Care: A 
Randomized 
Control Trial.  

Syftet var att 
observera effekten av 
gruppbaserad 
diskussionsutbildning 
om 
självhanteringskapaci
teten hos patienter 
med DMT2. 

Design: Randomiserad kontrollstudie 
Urval: Personer mellan 30-70 år som haft 
DMT2-diagnos i över ett år, utan psykiska 
sjukdomar.  
Datainsamling: Deltagarna fördelade 
slumpmässigt i en av två grupper. En av dessa 
är kontrollgrupp. Deltagarna fick uppskatta 
sin självhanteringsförmåga i ett formulär vid 
studiens start samt tre månader efter 
ingripande. 
Analys: Statistisk analys samt oberoende t-test.   

90 
(0) 

Resultatet visade i jämförelse med 
kontrollgruppen signifikanta 
ökningar i värderingarna av 

“självorganisation”, “självjustering”, 
“interaktion med hälsoexperter”, 
“självkontroll av blodsockret”, 
“efterlevnad av den föreslagna 

kosten” samt “total självhantering”. 

(RCT) 
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 
 
 
 

 
 



                     

 IV 
 

BILAGA B III (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel  

 
Syfte  

 
Metod  

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat  

Typ 
Kvalitet 

Författare: Higgs, 
C., Skinner, M., & 
Hale, L. 
År: 2016 
Land: Nya Zeeland  

Outcomes of a 
community-
based lifestyle 
programme for 
adults with 
diabetes or pre-
diabetes. 
Journal of 
Primary Health 
Care 

Syftet är att 
undersöka kliniska 
resultat och acceptans 
av livsstilsprogram 
för vuxna med DMT2 
eller pre-diabetes. 

Design: Prospektiv observationsstudie 
Urval: Personer med DMT2 (HbA1c 50 
mmol) eller med pre-diabetes (HbA1c 41-49 
mmol). Exludering av personer med 
kardiovaskulära problem eller är oförmögna att 
gå 30 meter oberoende.  
Datainsamling: Deltagarna deltog i två 90-
minuters sessioner per vecka i 12 veckor. 
Uppföljning skedde vecka 26 i studien med 
hjälp av gångprov och ett frågeformulär om 
t.ex. BMI, midjemått och självverkan. 
Analys: Kvalitativ data analyserades med 
tematisk analys. 

38 
(-18) 

Kliniskt signifikanta förbättringar 
hittades i t.ex. 6-minuters gångprov, 

midjemått, motionsbeteende och 
självverkan efter interventionen. 

(P) 
II 

Författare: 
Jallinoja P, Pajari 
P, & Absetz P.  
År: 2008 
Land: Finland 

Repertoires of 
lifestyle change 
and self-
responsibility 
among 
participants in 
an intervention 
to prevent type 2 
diabetes 

Analysera deltagarnas 
erfarenheter av 
livsstilsförändringar 
före och efter en 
intervention för att 
förebygga DMT2. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Personer mellan 50-65 år med måttlig 
risk för DMT2.  
Datainsamling: Deltagarna ingick i ett 
gruppbaserat rådgivningsprogram och 
intervjuades 1,5 år efter. 
Analys: Diskursanalys 

216 
(-73) 

De fann tre kategorier: 
“Hopplöshet”, “Kampen” och 

“Självbestämmande”. Deltagarna 
kände ambivalenta attityder 

gentemot självansvar och tyckte att 
extern hjälp kunde främja 

hälsofrämjande initiativ. Deltagarna 
upplevde livsstilsförändringarna 

som en ständig kamp. 

(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 
 



                     

 V 
 

BILAGA B IV (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel  

 
Syfte  

 
Metod  

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat  

Typ 
Kvalitet 

Författare: 
Kunasegaran, S., 
Beig, J., Khanolkar, 
M., Cundy, T.  
År: 2018 
Land: Nya Zeeland  

Adherence to 
medication, 
glycaemic 
control and 
hospital 
attendance in 
young adults 
with type 2 
diabetes.  

Granska följsamhet 
till medicinsk 
efterlevnad hos 
personer med DMT2 
under en 24-
månadersperiod. 

Design: Retrospektiv studie 
Urval: Personer mellan 18-39 år med DMT2. 
Datainsamling: Granska sjukhusregister för att 
mäta HbA1c och sjukhusnärvaro under 24 
månader. 
Analys: Variansanalys (ANOVA) samt t-test.  

266 
(0) 

Mindre än hälften hade bra 
följsamhet och en femtedel av 
gruppen hade mycket dålig. 
Kvinnor hade något sämre 

följsamhet än män. Studien visar 
att dålig följsamhet är vanligt. 

Ålder var en påverkande faktor. 

(R) 
I 

Författare: Lan 
Gien, Porr, C., 
Parsons, K., 
Allison, J., & 
Donovan, C.  
År: 2017  
Land: Kanada 

Challenges in 
Self-
Management of 
Type 2 Diabetes 
Mellitus (T2dm) 
in a Rural 
Community of 
Eastern Canada. 

Undersöka det 
utmaningar som 
invånare på 
landsbygden med 
DMT2 stött på för att 
hantera sin sjukdom.  

Design: Kvalitativ studie 
Urval: 2 grupper, en med 7 vuxna från 
landsbygden med DMT2, den andra gruppen 
bestod av 5 vårdgivare som arbetar med DMT2 
patienter. 
Datainsamling: Diskussionerna blev inspelade 
och analyserade separat.  
Analys: Analyserat deltagarnas idéer erfarenheter 
och preferenser separat. Sedan användes en 
fyrstegsanalys med kodning och kategorisering.  

12 
(0) 

De personer med DMT2 
uttryckte utmaningar med 

reglering av blodsocker, rädsla 
för möjliga komplikationer, 

blandad information om DMT2 
från personalen och kostnader i 
samband med sjukdomen. Den 

professionella gruppen 
identifierade liknande 

utmaningar.  

(K) 
II 

Författare: Rise, 
M.B., Pellerud, A., 
Rygg, L.O., & 
Steinsbekk, A.  
År: 2013  
Land: Norge 

Making and 
maintaining 
lifestyle changes 
after 
participating in 
group based 
type 2 diabetes 
self-
management 
educations: a 
qualitative 
study. 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
deltagarna skapar och 
upprätthåller 
livsstilsförändringar 
efter att ha deltagit i 
en gruppbaserad 
självhanteringsutbild
ning för DMT2. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Personer över 18 år med DMT2 från två 
olika sjukhus som deltagit i rådgivning hos 
allmänläkare någon gång de senaste tre åren i 
självhantering av DMT2. De som gått 
diabetesutbildning de närmsta tolv månaderna 
uteslöts. 
Datainsamling: Kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer som kategoriseras och analyseras.  
Analys: Systematisk textanalys och kondenserade 
texten. 

23 
(0) 

Deltagarna rapporterade en rad 
olika livsstilsförändringar efter 

att ha deltagit i kursen. Kunskap 
beskrivs av deltagarna som 

nödvändig för att kunna förändra 
sin livsstil efter deltagandet i 

kursen. Tre faktorer påverkade 
huruvida livsstilsförändringar 

genomfördes eller inte: “skaffa 
ny kunskap”, “ta ansvar för 

diabetesvård” och “få bekräftelse 
på en redan hälsosam livsstil”. 

(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 



                     

 VI 
 

BILAGA B V (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 

 
Syfte 

 

 
Metod 

 

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat 

 

Typ 
Kvalitet 

Författare: 
Shiyanbola, O.O., 
Unni, E., Huang, 
Y.M., & Lanier, C. 
År: 2018 
Land: USA 

The association 
of health 
literacy with 
illness 
perceptions, 
medication 
beliefs, and 
medication 
adherence 
among 
individuals with 
type 2 diabetes. 
 

Syftet var att 
undersöka om 

hälsokunskap hade en 
positiv eller negativ 
effekt på sambandet 
mellan följsamhet 
och uppfattning av 

DMT2. 

Design: Icke kontrollerad tvärsnittsstudie 
Urval: Vuxna över 20 år, tar orala läkemedel för 
DMT2 och engelsktalande.  
Datainsamling: Användning av mätskalan, 
MMAS-8. Där man uppskattar sin upplevda 
hälsolitteracitet mellan 1-8.  
Analys: CHI- kvadratiska tester. 

174 
(0) 

 

Det framkom en positiv koppling 
mellan självverkan och 

följsamhet samt ett negativ 
samband mellan 

sjukdomsuppfattning och 
följsamhet. Hälsolitteracitet hade 

en signifikant effekt på 
förhållandet mellan följsamhet 

och sjukdomsuppfattning. 

(P) 
I 

Författare: Soares 
Luz Costa, L.J., 
Gomes Machado, 
A.L, Zaira da Silva, 
A.; Reis Braga, C.; 
Nogueira Costa, J., 
Feitosa Formiga, 
L.M. 
År: 2016 
Land: Brasilien 
 

Self-care of 
young adults 
with type 2 
diabetes mellitus 

Att utvärdera hur 
egenvården ser ut hos 

unga vuxna med 
DMT2.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 
Urval: Personer mellan 20 - 59 år med DMT2. 
Datainsamling: Deltagarna fyllde i en enkät som 
utvärderade efterhållsamheten av egenvård. 
Analys: Kategoriserats efter tema. 

60 
(0) 

Unga vuxna med DMT2 har 
lägre förmåga att genomföra 

egenvård och behöver mer stöd 
från professionella 

sjuksköterskor. 

(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 
 
 

 
 



                     

 VII 
 

BILAGA B VI (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 

 
Syfte 

 

 
Metod 

 

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat 

 

Typ 
Kvalitet 

Författare: 
Suparee, 
N.,  Mcgee, P., 
Khan, P., & 
Pinyopasakul, W. 
  
År: 2015 
 
Land: Thailand 

Life-long battle: 
Perceptions of type 
2 diabetes in 
Thailand 

Att undersöka 
deltagarnas 

uppfattning om 
DMT2 för att med 
hjälp av resultaten 
utforma en modell 

för 
patientutbildning. 

Design: Kvalitativ studie  
Urval: Personer med DMT2 som haft sin diagnos 
i över 1 år samt vara över 20 år gammal. 
Datainsamling: Halvstrukturerade intervjuer 
under en 6-månadersperiod samt en 
gruppdiskussion. 
Analys: Intervjuerna analyserades i en 
spiralprocess av transkribering, kodning, 
kategorisering och jämförelse. 

33 
(-6) 

Studien påvisade fem kategorier. 
“Orsakar livslångs stress och 

oro”, “Att hitta sina egna vägar”, 
“Efter ett tag”, “Kan fortfarande 

inte” och “Vill ha ett normalt 
liv”. 

(K) 
I 

Författare: Tong, 
W.T., Vethakkan 
S.R., & Ng C.J.  
År: 2015 
Land: Malaysia 

Why do some 
people with type 2 
diabetes who are 
using insulin have 
poor glycaemic 
control? 
 

Utforska faktorer 
som påverkar 

dålig 
blodsockerkontrol

l hos personer 
med 

insulinbehandlad 
DMT2. 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Personer med insulinbehandlad DMT2 
samt HbA1c över 9 procent i över 1 års tid. 
Datainsamling: Intervjustudie med 10 frågor om 
faktorer som kan påverka blodsockerkontrollen. 
Analys: Analyserat alla intervjuer och 
kategoriserats dem efter framkomna faktorer. 

17 
(0) 

4 teman som påverkar dålig 
blodsockerkontroll. “Livsstils- 

utmaningar i enlighet med 
medicinska rekommendationer”, 

“Psykosociala problem och 
känslomässiga hinder”, 

“Diabetesbehandlingsrelaterade 
faktorer”, “Brist på kunskap om 
och självförmåga till egenvård”. 

(K) 
I 

Författare: Tseng, 
H.M., Liao, S.F., 
Wen, Y.P., & 
Chuang, Y.J.  
 
År: 2016 
 
Land: Taiwan 

Stages of change 
concept of the 
transtheoretical 
model for healthy 
eating links health 
literacy and 
diabetes knowledge 
to glycemic control 
in people with type 
2 diabetes. 

Syftet med 
studien är att 

analysera 
hälsolitteraciteten
s förhållande till 

blodsockerkontrol
l.  

Design: Icke kontrollerad tvärsnittsstudie 
Urval: Personer med DMT2, 
Datainsamling: Deltagarna genomförde enkäter 
om hälsolitteracitet och inställning till hälsosam 
kost samt ett kunskapstest inriktat på kost och diet. 
Analys: Enkäterna analyserades och kategoriseras 
efter tema. 

232 
(0) 

Resultatet visade att en låg 
hälsolitteracitet var starkt 
associerat med sämre 
blodsockerkontroll. Även hög 
kunskap om kost och diet ökade 
deltagarnas motivation markant 
till hållbara beteendeförändringar, 
vilket i sin tur gav en förbättrad 
blodsockerkontroll. 
 

(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 
 
 



                     

 VIII 
 

BILAGA B VII (VII) 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel  

 
Syfte  

 
Metod  

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Resultat  

Typ 
Kvalitet 

Författare: 
Vermunt, PW, 
Milder, IE, 
Wielaard, F., Baan, 
CA, Schelfhout, 
JD, Westert, GP, & 
van Oers, HA 
 
År: 2012 
 
Land: 
Nederländerna 

Implementation of a 
lifestyle 
intervention for 
type 2 diabetes 
prevention in Dutch 
primary care: 
opportunities for 
intervention 
delivery. 

Förbättra 
(APHRODITE) 

interventionen vid 
förebyggande av 

DMT2.  

Design: Klinisk kontrollerad studie (CCT).  
Urval: Personer med hög risk för att utveckla 
DMT2.  
Datainsamling: Interventionen bestod av 
individuella livsstil rådgivningar under 2,5 år från 
sjuksköterskor. Deltagarna ingick även i 
gruppkonsultationer.  Den fanns även en 
kontrollgrupp där deltagarna fick sedvanlig vård.  
Analys: Resultaten analyserades med oberoende t-
tester och chi-kvadrat fördelning.  

925 
(-129) 

En stor del av läkarna 
rapporterade lågt självverkande 
när det gällde kostrådgivning. 
Brist på rådgivningstid, 
deltagarmotivation och 
ekonomisk ersättning ansågs av 
leverantörerna som viktiga hinder 
för genomförandet av 
interventionen.  

(CCT) 
I 

Författare: 
Wilken, M., & 
Nunn, M.  
 
År: 2017 
 
Land: USA 

Talking Circles to 
Improve Diabetes 
Self-care 
Management 
 

Syftet med denna 
studie var att 
avgöra om 
användningen av 
gruppdiskussion, 
utbildning i 
självhantering av 
DMT2 resulterar i 
bättre följsamhet 
och resultat för 
egenvård. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie 
Urval: Endast amerikanska indianer med 
okontrollerad DMT2.  
Datainsamling: Experimentgruppen bestod av 20 
personer som deltog i gruppdiskussioner samt fick 
utbildning i självhantering av DMT2. 
Kontrollgruppen deltog endast i utbildningsdelen. 
Analys: Gruppdiskussionerna spelades in och 
analyserades kvalitativt. Kvalitativ data 
analyserades med hjälp av en generaliserad 
uppskattningsekvation och Fisher-exakt test vart 
tredje månad i ett år. 

39 
(0) 

Gruppdiskussioner kan göra nytta 
för att förbättra följsamheten av 
självhantering av DMT2. Positiva 
effekter i experimentella gruppen 
var lägre systoliskt blodtryck, 
lägre HbA1c, lägre vikt över tid 
samt ökad följsamhet. 

(CCT) 
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 


