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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 utgör ett betydande folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Sjukdomen 

kan leda till allvarliga komplikationer i mikro- och makrocirkulationen, som ger risk för bland 

annat hjärtinfarkt, stroke och skador på nerver och njurar. Riskfaktorer för att utveckla 

sjukdomen är bland annat övervikt, metabolt syndrom och arv. Behandlingen vid diabetes typ 2 

utgörs i första hand av livsstilsförändringar, vilket innebär att ett stort ansvar läggs på den 

enskilda patienten. Egenvård är därför en viktig faktor i behandlingen.  

Syfte 

Att utifrån ett omvårdnadsperspektiv belysa faktorer som kan underlätta för personer med 

diabetes typ 2 att följa råd för egenvård gällande livsstilsförändringar. 

Metod 

Studien utformades som en allmän litteraturstudie. Artikelsökning utfördes i PubMed och 

CINAHL. Sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet. 

Resultat 

Resultatet presenterades i fyra huvudteman: socialt stöd, patientutbildning, kulturellt anpassad 

omvårdnad och främjande av autonomi. Stöd från närstående och vårdpersonal visade sig vara 

viktigt inom diabetesvården och ledde till ett förbättrat egenvårdbeteende genom förbättrad 

self-efficacy. Kunskap och rådgivning från vårdpersonal samt olika typer av 

utbildningsprogram bidrog till att underlätta för personer med diabetes typ 2 att genomföra 

livsstilsförändringar. Genom att anpassa utbildningen efter patientens kulturella bakgrund 

ökade patientens kunskaper att hantera sin sjukdom.  

Slutsats 

Att leva med diabetes typ 2 innebär en livslång utmaning, varför kontinuerligt stöd och 

undervisning av vårdpersonal kan underlätta genomförandet av livsstilsförändringar för dessa 

patienter. Att involvera närstående i omvårdnaden är också en viktig faktor, liksom att 

omvårdnaden anpassas efter patientens individuella behov. 

Nyckelord 

Diabetes typ 2, livsstilsförändringar, egenvård, omvårdnad 
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INLEDNING 

Personer som diagnostiserats med diabetes typ 2 är en vanlig förekommande patientgrupp i 

vården. Många av dessa har drabbats av komplikationer till sin diabetes, som exempelvis 

problem med svårläkta fotsår, neuropati och hjärt- och kärlsjukdomar. För att klara av att 

hjälpa dessa patienter behöver sjukvårdspersonal ha kunskaper om sjukdomen, vilka 

riskfaktorer som finns samt vad som kan göras för att förhindra att sjukdomen utvecklas. 

En betydande del av behandlingen av diabetes typ 2 utgörs av livsstilsförändringar, vilket 

innebär att patienten själv bär ett tungt ansvar för sin egen behandling (Socialstyrelsen, 

2010). Den stora utmaning som detta innebär för många leder till att patienter inte följer de 

råd de får av sjukvårdpersonal gällande livsstilsförändringar, vilket i sin tur kan leda till 

ohälsa och följdsjukdomar i framtiden (Vermeire et al., 2006).  

BAKGRUND 

Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år, både i Sverige och globalt. Nära 

350 miljoner människor i världen beräknas lida av diabetes (World Health Organization 

[WHO], 2012). I Sverige har ca 365 000 personer diabetes, av vilka 80 till 90 procent har 

diabetes typ 2. Personer med diabetes typ 2 dör oftast inte av sjukdomen i sig, utan av 

följdsjukdomar till diabetes (Socialstyrelsen, 2009). År 2004 avled ca 3,4 miljoner 

människor till följd av komplikationer till diabetes (WHO, 2012). Det är därför viktigt att 

sjukdomen förebyggs och behandlas i ett tidigt skede (Socialstyrelsen, 2009). 

Patofysiologi 

Diabetes är en sjukdom som innebär att glukoshalten i blodet är för hög. Normalt regleras 

glukoshalten med hjälp av bland annat insulin som är ett blodsockersänkande hormon som 

produceras i bukspottskörteln. Hos en person med diabetes sviktar denna funktion och 

blodsockerhalten stiger, vilket leder till metabola rubbningar (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010).  

 

Diabetes delas in i två huvudtyper: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 1 

orsakas av att de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, β-cellerna, förstörs av 

antikroppar, vilket leder till att insulinproduktionen upphör. Personer med diabetes typ 1 är 

helt beroende av insulintillförsel (SBU, 2010). 

 

Diabetes typ 2 kännetecknas av minskad produktion av insulin i bukspottkörtelns β-celler 

samt av nedsatt insulinkänslighet i kroppens celler, vilket leder till att kroppen inte kan 

tillgodogöra sig det glukos som finns i blodbanan (Giugliano, Ceriello & Esposito, 2008). 

Sjukdomen har oftast ett smygande förlopp och det kan gå många år innan diagnosen ställs 

(SBU, 2010). Många förblir därför länge odiagnostiserade, vilket bidrar till att 

komplikationer ofta hunnit utvecklas innan behandling sätts in (WHO, 2012).  

 

Höga halter av glukos i blodet ger negativ påverkan på både mikro- och 

makrocirkulationen. De så kallade mikrovaskulära sjukdomarna ger skador på ögon, njurar 

och nerver (Socialstyrelsen, 2010). Skador i makrocirkulationen bidrar till utveckling av 

ateroskleros, vilket leder till ökad risk att drabbas av bland annat stroke och hjärtinfarkt. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken bland personer med diabetes 

(Deedwanja & Srikanth, 2008).  
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Diagnostisering 

Enligt WHO (2006) är definitionen på diabetes ett blodglukos som överstiger 6,1 mmol/L. 

Provtagning sker när patienten är fastande eller två timmar efter matintag. Diagnos kan 

ställas ifall patienten vid två olika tillfällen har ett fasteglukos på över 6,1 mmol/L. Vid 

symtom och om patienten inte är fastande kan diagnos ställas när värdet överstiger 11 

mmol/L (SBU, 2009). 

 

HbA1c är ett prov som används för att visa patientens glukosvärden över sex till åtta 

veckor och är därför ett viktigt verktyg då effekten av behandling och patientens kontroll 

av blodsockervärden över en längre period ska utvärderas. Värdet av HbA1c ger dock 

ingen information om hur patientens blodsocker svänger över dagen (Giugliano, Ceriello & 

Esposito, 2008). 

Riskfaktorer 

Övervikt 

Risken att drabbas av diabetes typ 2 är betydligt ökad hos personer som lider av övervikt 

eller fetma jämfört med hos normalviktiga. Ett ökat Body Mass Index [BMI], det vill säga 

en persons vikt i kg/m
2
, utgör en självständig riskfaktor för att drabbas av diabetes typ 2. 

Risken att drabbas ökar dessutom ju högre BMI en person har. Som överviktig räknas den 

som har ett BMI ≥25 kg/m
2
 (Sanada et al., 2012), medan ett BMI ≥30 kg/m

2
 klassificeras 

som fetma. Förutom risken att drabbas av diabetes typ 2 så medför fetma och övervikt även 

till ökad risk att drabbas av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. 

Hälften av alla personer med diabetes typ 2 lider av fetma, och en så hög andel som 90 

procent har ett BMI ≥25 kg/m
2
. Särskilt bukfetma bidrar till risken att utveckla diabetes typ 

2 (Garber, 2012).  

Metabolt syndrom 

Det metabola syndromet kännetecknas av stort bukomfång, lågt HDL-kolesterol, högt 

blodtryck, hög andel triglycerider i blodet och förhöjt fasteglukos. Patienter med metabolt 

syndrom löper fem gånger högre risk att utveckla diabetes typ 2 jämfört med personer utan 

metabolt syndrom (Garber, 2012; Hall et al., 2006). Det metabola syndromet associeras 

även med förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar (Hall et al., 2006). 

Ärftlighet 

Idag bedrivs omfattande forskning om riskgener för diabetes typ 2 hos exempelvis 

enäggstvillingar, tvåäggstvillingar samt gener hos olika etniciteter. Personer vilkas 

föräldrar har diabetes typ 2 löper trefaldigt ökad risk att insjukna jämfört med personer 

utan ärftlig belastning (Qi, Q. & Hu, FB. 2012). Även diabetes hos nära släktingar ökar 

risken för utveckling av diabetes typ 2. Personer som har en nära släkting med någon form 

av diabetes löper fyra gånger så stor risk att drabbas av diabetes typ 2 jämfört med en 

person som inte har en släkting med diabetes (Carlsson, Midthjell & Grill, 2007).  

Socioekonomiska faktorer 

Enligt en studie av Sacerdote et al. (2012) löper personer med låg socioekonomisk status 

högre risk att drabbas av diabetes typ 2. Studien undersökte faktorer som fysisk aktivitet, 

kostvanor och rökning hos personer med diabetes typ 2 i europeiska länder. 

 

Utbildning, social position på arbetsmarknaden samt den ekonomiska situationen har ett 

starkt samband med levnadsvanor. Personer med låg utbildningsnivå och låg inkomst har i 
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högre grad en stillasittande fritid, äter mer fet mat, har ett högre BMI, har i större 

utsträckning riskabla alkoholvanor och röker mer än högutbildade personer med högre 

inkomst (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

 

Personer med hög socioekonomisk status har ofta större förmåga att acceptera sitt tillstånd, 

ser meningen i det förebyggande arbetet, har lättare att ändra sina levnadsvanor och är mer 

benägna att nyttja hälso- och sjukvården. De lever generellt ett hälsosammare liv med 

bättre matvanor och mer fysisk aktivitet (Sacerdote et al., 2012). 

Övriga riskfaktorer 

Övriga riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 är stillasittande livsstil, höga blodfetter 

och högt blodtryck. Kvinnor som tidigare haft gestationsdiabetes, fött ett barn med 

födelsevikt över 4000 gram eller som har så kallat polycystiskt ovarialsyndrom, löper 

högre risk att utveckla sjukdomen, liksom personer som genomgått behandling mot 

schizofreni eller bipolär sjukdom (Garber, 2012). 

Behandling 

För att förhindra och fördröja komplikationer vid diabetes typ 2 krävs att de riskfaktorer 

som leder till uppkomst av diabeteskomplikationer i mikro- och makrocirkulationen 

behandlas. Eftersom personer med diabetes typ 2 löper ökad risk att drabbas av 

kardiovaskulära komplikationer, bör behandlingsstrategier inriktas på behandling av 

riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och övervikt i lika hög grad som på 

kontroll av blodsocker (Peters, 2009).  

Kost 

För att hålla nivåerna av glukos i blodet på en jämn nivå är det viktigt för personer med 

diabetes att äta en sund och balanserad kost, fattig på vitt socker och kolesterol. 

Kaloriintaget bör delas upp på tre huvudmål och flera mellanmål för att blodsockernivån 

ska hållas jämn över dagen (Lawrence, Conrad & Moore, 2012). Fettkvaliteten i kosten har 

visat sig ha stor betydelse för risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Därför 

rekommenderas ett högt intag av fleromättade fettsyror. Visst stöd finns även för en så 

kallad ”medelhavskost”, det vill säga högt intag av fisk, nötter, baljväxter och grönsaker 

(SBU, 2009). Ett högre intag av fullkornsprodukter ger minskad risk att drabbas av 

kardiovaskulära komplikationer samt minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar för 

personer med diabetes (He et al., 2010). 

Fysisk aktivitet 

Det finns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och minskad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Socialstyrelsen rekommenderar därför att hälso- och sjukvårdspersonal ger 

personer med diabetes typ 2 råd och stöd för ökad fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2010). 

Ökad fysisk aktivitet har dessutom visat sig leda till lägre HbA1c och bättre glukoskontroll 

hos personer med diabetes typ 2. Vilken typ av fysisk träning som ger bäst resultat är inte 

helt klarlagt men viss forskning pekar på att en kombination av styrke- och 

konditionsträning är mest effektivt (Sanz, Gautier & Hanaire, 2010). 

Viktminskning 

Hos personer med övervikt kan viktnedgång ge både förbättrad glukoskontroll och 

minskad insulinresistens. Därför är viktminskning en viktig del i behandlingen av diabetes. 

För behandling av övervikt krävs i de flesta fall förändringar av såväl kost- som 

motionsvanor (Khaodhiar, Cummings & Apovian, 2009). Även måttlig viktnedgång på 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sacerdote%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22736421
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fem till tio procent av kroppsvikten har visat sig ha god effekt (Garber, 2012). Förutom 

effekter på insulinresistens och glukoskontroll så ger minskad övervikt även sänkt 

blodtryck och lägre blodfetter (Socialstyrelsen, 2010). 

Farmakologisk behandling 

Diabetes typ 2 behandlas framförallt med livsstilsförändring. I de fall farmakologisk 

behandling krävs för att uppnå tillfredsställande glukoskontroll ges i första hand 

Metformin, och i andra hand insulin eller sulfonureider (Socialstyrelsen, 2010). Metformin 

och sulfonureider är båda antidiabetikum med blodsockersänkande effekt. Insulin och 

Metformin kan kombineras för att optimera behandlingen (Peters, 2009). 

Omvårdnad 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) uppstår ett omvårdnadsbehov när 

individens mentala eller fysiska kapacitet begränsar hans eller hennes förmåga till 

egenvård. Således har den person med diabetes typ 2 som av någon anledning inte lyckas 

utföra de livsstilsförändringar som krävs, ett behov av omvårdnad.  

 

För att personer med diabetes typ 2 ska uppnå högsta möjliga fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande bör omvårdnaden av dessa patienter, enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för diabetesvården i Sverige, innefatta råd, utbildning och stöd i syfte att stärka 

patientens förmåga till egenvård och få honom eller henne att genomföra 

livsstilsförändringar. Vid stress över livsstilsförändringar och sviktande egenvård kan 

särskilda omvårdnadsåtgärder krävas (Socialstyrelsen, 2010). Sjuksköterskan är central i 

vården av personer med diabetes typ 2 och har en nyckelroll i att ge kontinuerligt stöd till 

patienten i hantering av läkemedel, fysisk och psykisk hälsa, målsättning och koordination 

av vård och vårdplaner (Robertson, 2012). 

Egenvård 

Egenvård [Self-Care] innebär enligt Orem (2001) förmågan att sköta den egna hälsan. 

Egenvård innefattar de handlingar som utförs av individen och som syftar till att 

upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv samt kontrollera och reglera funktion och 

utveckling. De handlingar som syftar till att tillgodose individens grundläggande behov, 

såsom mat, vatten och luft, innefattas i begreppet, liksom bevarande av den egna 

integriteten. Egenvårdshandlingar kan också syfta till att förebygga alternativt lindra, bota 

eller kontrollera tillstånd som kan hota den egna hälsan eller välbefinnandet. Egenvård kan 

alltså även innebära att söka och delta i omvårdnad och medicinsk behandling (Orem, 

2001). 

 

För att kunna tillgodose behovet av egenvård krävs en egenvårdskapacitet, det vill säga 

individens förmåga att identifiera egenvårdsbehov, fatta beslut om egenvårdshandlingar 

och utföra egenvårdshandlingar. När egenvårdsbehovet överstiger personens 

egenvårdskapacitet uppstår en egenvårdsbrist och individen är då i behov av omvårdnad. 

Obalans mellan egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov kan uppstå vid sjukdom och 

sviktande hälsa, då nya egenvårdsbehov kan uppstå. Egenvårdsbrist kan även orsakas av 

bristande resurser hos patienten, såsom otillräckliga kunskaper, bristande sjukdomsinsikt, 

nedsatt förmåga till reflektion eller oförmåga att fatta beslut (Orem, 2001). 

Empowerment 

Empowerment är ett förhållningssätt som innebär att patienten genom delaktighet i vården 

ges makt över sin egen situation. Vårdare och patient möts på lika villkor, där 
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utgångspunkten är att patienten är expert på att leva med sin sjukdom, medan vårdaren är 

expert på själva sjukdomen. Patienten är i hög grad involverad i vården och ges möjlighet 

att själv avgöra exempelvis vilka livsstilsförändringar som han eller hon är beredd att göra 

(Newton, Scambler & Asimakopoulou, 2011). Genom empowerment ges patienten kontroll 

över och blir själv ansvarig för sina val och dess konsekvenser för hälsan. För personer 

med diabetes ger vård baserad på empowerment förbättrad kommunikation mellan vårdare 

och patient, förbättrad metabol kontroll samt ökat välbefinnande (Funnell & Anderson, 

2004). 

Self-Efficacy 

Begreppet self-efficacy har sitt ursprung i kognitiv psykologi och syftar på individens tro 

på sin förmåga att klara av en specifik uppgift. Ju mer personen litar på sin förmåga, desto 

större är sannolikheten att han eller hon klarar uppgiften (SBU, 2009). Graden av self-

efficacy kan påverka egenvårdsbeteendet hos personer med diabetes typ 2. För att förbättra 

en persons beteende vad gäller egenvård bör därför omvårdnadsåtgärder som är baserade 

på patientens grad av self-efficacy premieras (Khuzaimah, Sharoni & Wu, 2012). 

Autonomi 

Autonomi har kommit att bli ett centralt begrepp i vården och innebär att människan är en 

fri och självständig person som är kapabel att fatta egna beslut. I Sverige främjas 

autonomin i vården genom att patienten ges möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt 

själv delta i beslutsfattande kring den egna vården. Förmågan att upprätthålla autonomin 

kan ibland brista och andra människor kan då behöva ingripa för att stödja individens 

autonomi. Det åligger sjukvårdspersonalen att ge adekvat och tillräcklig information för att 

kunna stödja patienten till självbestämmande (Arlebrink, 2006). 

Följsamhet till behandling 

God följsamhet till behandling och egenvårdsråd vid diabetes typ 2 minskar risken för 

komplikationer, ökar livslängden samt förbättrar livskvaliteten för patienter med diabetes 

typ 2 (Verimeire et al., 2006). Idag finns effektiv behandling som kan minska dödligheten i 

sjukdomen genom att förebygga komplikationer. De terapeutiska effekterna försämras 

dock på grund av bristande följsamhet till behandling (Wens, Vermeire, Royen, Sabbe & 

Denekens, 2005). 

I genomförandet av de livsstilsförändringar som krävs läggs ett stort ansvar på den 

enskilda individen. Ofta upplevs de livsstilsförändringar som rekommenderas av hälso- 

och sjukvården som svåra att genomföra. Särskilt svårt upplevs att uppfylla hälso- och 

sjukvårdens förväntningar på kostförändring och ökad fysisk aktivitet. Faktorer som 

bristande kunskaper, tidsbrist och bristande fysisk förmåga bidrar till svårigheter att 

genomföra livsstilsförändringar (Spencley & Williams, 2006). Bristande följsamhet kan 

också bero på att patienten inte får tillräcklig information om riskerna för utveckling av 

komplikationer vid diabetes samt att vårdpersonal inte uppfattar hur allvarligt patientens 

tillstånd är förrän komplikationer redan hunnit uppstå (Verimeire et al., 2006).  

 

Äldre personer kan uppleva det som särskilt svårt att genomföra livsstilsförändringar. 

Svårigheter att motivera äldre att följa råd för egenvård gällande livsstilsförändringar 

såsom kost och motion kan ha flera orsaker. Exempelvis kan äldre människors uppfattning 

om vad hälsosam kost innebär strida mot vårdpersonalens. Kroppsliga åkommor, såsom 

ryggvärk, kan bereda svårigheter vid fysisk aktivitet. Många äldre är ensamstående, vilket 

också kan bidra till försämrad följsamhet till behandling. Även bristande motivation och 

brist på kunskap om hälsosamma kostvanor kan bidra till att äldre inte genomför 
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rekommenderade livsstilsförändringar (Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & 

Grol, 2010). 

Diabetesvård i Sverige 

I Sverige åligger det primärvården att svara för förebyggande arbete och omvårdnad av 

patienter med diabetes typ 2 som inte kräver sjukhusens tekniska resurser eller annan 

särskild kompetens. Det innebär att en av primärvårdens uppgifter är att arbeta 

förebyggande med stöd och behandling av livsstilsrelaterad ohälsa, såsom diabetes typ 2. 

Diabetesvården i Sverige är ofta organiserad i multiprofessionella team, där 

diabetessjuksköterska ingår tillsammans med läkare och andra yrkesgrupper som 

exempelvis fotvårdare, sjukgymnaster och dietister (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan kunna identifiera 

hälsorisker och motivera patienter till livsstilsförändringar och följsamhet till behandling. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att bedöma och identifiera patientens förmåga till egenvård 

samt stödja och undervisa patienter för att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

Sjuksköterskan ska även kunna kommunicera med patienten på ett lyhört och respektfullt 

sätt samt genom dialog ge patienten möjlighet till delaktighet i sin egen behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). Ofta har en individ resurser att delvis klara den egenvård som 

förväntas men kan behöva stöd från hälso- och sjukvård för att lyckas genomföra 

livsstilsförändringar fullt ut (Kumar, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

En betydande del av behandlingen vid diabetes typ 2 utgörs av livsstilsförändringar, vilket 

innebär att ett stort ansvar läggs på den enskilda patienten. Egenvård är därför en viktig 

faktor i diabetesvården. Brister i egenvården kan leda till en rad komplikationer såsom 

svårläkta fotsår, synnedsättning, njursvikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta innebär vid 

sidan av lidandet även stora kostnader för samhället i form av sjukskrivningar och ökat 

behov av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010).  

Sjuksköterskan har en central roll i arbetet med att stödja patienter med diabetes typ 2 till 

förbättrad egenvård, då det bland annat ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

genom utbildning främja patientens hälsa och motivera till livsstilsförändringar 

(Socialstyrelsen, 2005). I Sverige är det i första hand primärvården som ansvarar för 

vården av personer med diabetes typ 2. I primärvården får patienten bland annat träffa en 

diabetessjuksköterska som arbetar med att ge patienten råd och stöd för att klara att 

genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Trots detta är det många som inte följer de råd 

som ges (Socialstyrelsen, 2010). 

SYFTE 

Syftet var att utifrån ett omvårdnadsperspektiv belysa faktorer som kan underlätta för 

patienter med diabetes typ 2 att följa råd för egenvård gällande livsstilsförändringar. 

METOD 

Studien utformades som en allmän litteraturstudie. Denna metod kallas enligt Friberg 

(2012) för en litteraturöversikt. En litteraturöversikt utgör en översikt av det aktuella 

kunskapsläget inom ett specifikt område. En litteraturöversikt bör baseras på systematiskt 

utvald vetenskaplig litteratur för att ge en strukturerad beskrivning av data. Befintlig 
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forskning i ämnet studeras och såväl kvantitativ som kvalitativ forskning kan ingå i studien 

(Friberg, 2012). 

Urval 

Artiklarna som användes i studien var internationella vetenskapliga artiklar, alla skrivna på 

engelska. Sökningar begränsades till artiklar publicerade mellan åren 2002 och 2012, detta 

för att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). I 

resultatdelen användes endast originalartiklar. 

Datainsamling 

Inför databassökningen konsulterades en bibliotekarie. Att konsultera en bibliotekarie kan 

ge en mer effektiv artikelsökning, då bibliotekarien har god kännedom om databasernas 

struktur och indexeringssätt (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Artikelsökningen genomfördes under oktober 2012 genom databaserna PubMed och 

Cinahl. PubMed är en bred databas som täcker bland annat forskningsområdena medicin, 

odontologi och omvårdnad. Cinahl är mer specialiserad inom omvårdnadsforskning och 

innehåller delvis artiklar som inte finns i PubMed (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

De sökord som användes valdes utifrån studiens syfte med intentionen att de skulle beröra 

ämnena diabetes typ 2, egenvård, livsstilsförändring och omvårdnad. I PubMed användes 

enbart termer från databasens ämnesordlista, så kallade Medical Subject Headings [MeSH-

termer]. Vid två söktillfällen användes en underordnad term, subheading, för att ytterligare 

begränsa antalet träffar. Sökorden kombinerades på olika sätt för att antalet relevanta 

träffar skulle optimeras.  

 

Vid artikelsökning i PubMed användes MeSH-termerna Diabetes Mellitus, type 2, Self 

Care, Nursing Care, Health Behaviour, Patient Compliance, Diabetes Mellitus, type 

2/nursing, Diabetes Mellitus, type 2/diet therapy och Health Knowledge, Attitudes, 

Practice. I Cinahl användes följande Cinahl Headings: Diabetes, type 2/ED/NU och 

Diabetes Education. Vid sökning i Cinahl användes begränsningarna ”Peer Reviewed” och 

”Research Article”. 

 

Så kallade booleska operatorer, såsom AND, OR och NOT kan användas för att anpassa 

antalet träffar (Forsberg och Wengström, 2008). I denna artikelsökning användes operatorn 

AND för att begränsa sökningen och ge ett smalare resultat. 

 

Hur sökorden kombinerades samt antal träffar, lästa abstrakt, lästa artiklar och vilka 

artiklar som slutligen inkluderades i resultatet visas nedan, i tabell 1. För att ytterligare 

begränsa antalet träffar kan MeSH-termer kombineras med fria sökord (Forsberg och 

Wengström, 2008). Detta bedömdes dock inte som nödvändigt i denna studie, då antalet 

träffar med relevanta artiklar var tillräckligt vid sökning enbart med hjälp av MeSH-

termer.  

 

Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) bör artikelsökningen kompletteras med 

manuella sökningar. Detta gjordes i databasen PubMed. Med hjälp av manuell sökning 

identifierades två artiklar som inkluderades i arbetet. Dessa artiklar hittades under rubriken 

”Related Citations”. 
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Tabell 1, databassökning PubMed och Cinahl 

 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed Diabetes Mellitus, type 2 

AND Self Care AND 

Nursing Care AND 

Health Behaviour 

95 62  18 7 

PubMed Diabetes Mellitus, type 2 

AND Nursing Care AND 

Health Behaviour AND 

Patient Compliance 

55 24 9 2 

PubMed Diabetes Mellitus, Type 

2/diet therapy AND 

Health Knowledge, 

Attitudes, Practice 

34 18 8 1 

PudMed Diabetes mellitus, type 

2/nursing AND nurse-

patient relation 

25 13 6 3 

Cinahl (MH"Diabetes Mellitus, 

Type 2/ED/NU") AND 

Diabetes Education 

69 31 8 1 

Totalt:  278 148 49 14 

Analys 

En första bearbetning av träffarna vid artikelsökningen gjordes genom läsning av titlarna 

på de artiklar som framkom vid databassökningarna. Artiklar med titlar som bedömdes 

kunna svara på studiens syfte valdes därefter ut. Vidare förståelse av artiklarnas innehåll 

skapades genom granskning av abstrakt. De abstrakt som inte överensstämde med studiens 

syfte exkluderades, övriga artiklar lästes i fulltext och kvalitetsgranskades. Sammanlagt 16 

artiklar valdes slutligen ut. 

 

Författarna till föreliggande studie läste igenom artiklarna enskilt, vilket enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) kan bidra till att ge granskningen större tyngd. Varje artikel 

lästes igenom minst två gånger, vilket enligt Friberg (2012) är nödvändigt för att uppnå full 

förståelse för artiklarnas innehåll och sammanhang. 

 

Under genomläsningen markerades de partier i artiklarna som av respektive författare 

bedömdes vara relevanta för litteraturöversiktens resultat, varefter innehållet i artiklarna 

diskuterades författarna emellan. Likheter och skillnader rörande studiernas teoretiska 

utgångspunkter, analys och syfte behandlades under diskussionerna, liksom likheter och 

skillnader i studiernas resultat. Slutligen strukturerades de olika teman som identifierats i 

artiklarna under läsningen och sorterades under rubriker (Friberg, 2012).  

Tillförlitlighet 

Artiklarna granskades utifrån en granskningsmall för vetenskaplig klassificering och 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
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Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 

I. Endast artiklar av medelhög till hög kvalitet användes i den slutliga sammanställningen. 

Artiklarna som studerats redovisades därefter i matris för litteraturstudie utformad av 

Willman et al. (2006), se bilaga II. 

Forskningsetiska överväganden  

Endast studier som granskats av en etisk kommitté eller innehöll ett tydligt etiskt 

resonemang inkluderades. Att artikeln godkänts av en etisk kommitté visar att hänsyn 

tagits till faktorer såsom mänskliga rättigheter, deltagarnas integritet och människovärde. 

Grundläggande etiska principer såsom respekt för individens autonomi, rättviseprincipen 

och principen att inte skada ska respekteras i allt forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2003). 

Enligt god forskningssed får fabricering och förfalskning av data och plagiering av andras 

arbete inte förekomma. Forskning ska även präglas av en strävan efter objektivitet 

(Helgesson, 2006). Således eftersträvades att resultatet i denna studie inte skulle färgas av 

författarnas egna förutfattade uppfattningar och åsikter, detsamma gällde valet av artiklar 

som inkluderades i studien. 

RESULTAT 

I resultatet presenteras faktorer som kan underlätta för personer med diabetes typ 2 att följa 

råd för egenvård gällande livsstilsförändringar. Resultatet delades upp i fyra huvudteman: 

socialt stöd, patientutbildning, kulturellt anpassad omvårdnad och främjande av autonomi. 

Sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet, varav tre var kvantitativa 

och 11 kvalitativa. Övriga två studier använde sig av en så kallad multimetod, bestående av 

både en kvalitativ och en kvantitativ del. 

Socialt stöd 

Stöd från familj, vänner och vårdpersonal kunde på olika sätt förbättra förmågan till 

egenvård hos personer med diabetes typ 2 (Chlebowy, Hood & LaJoie, 2010; Edwall, 

Hellström, Öhrn & Danielson, 2008; Nagelkerk, Reick& Meengs, 2006; Xu, Toobert, 

Savage, Pan & Whitmer, 2008;). Chlebowy et al. (2010) hade i en studie undersökt 

faktorer som underlättar för afroamerikaner att sköta sin egenvård gällande bland annat 

följsamhet till kost- och motionsrekommendationer. Resultatet visade att stöd från familj, 

andra personer med diabetes och vårdpersonal påverkade följsamheten till behandling hos 

personer med diabetes typ 2 genom ökad kunskap, inspiration att utföra 

egenvårdshandlingar och hjälp genom praktisk assistans med exempelvis matlagning och 

hantering av läkemedel.  

 

En studie av Xu et al. (2008) presenterade ett indirekt samband mellan socialt stöd och 

förbättrad egenvård. De kunde visa att stöd från familj och vårdpersonal bidrog till 

förstärkt self-efficacy, vilket i sin tur direkt ledde till förbättrad egenvårdskapacitet.  

Vårdpersonal 

Enligt Xu et al. (2008) bidrog stöd från vårdgivare till förbättrad egenvårdskapacitet 

genom ökad kunskap, tilltro till behandlingens effekter och förbättrad self-efficacy. I en 

svensk studie av Edwall et al. (2008) där personer med diabetes typ 2 intervjuades om sina 

upplevelser av att besöka diabetessjuksköterska på vårdcentral, beskrevs hur patienter 

uppfattade sjuksköterskans stöd i hanteringen av sjukdomen. Patienterna beskrev att de 

behövde regelbundet stöd från diabetessjuksköterskan för att klara av att självständigt 
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hantera sjukdomen under en längre tid. De upplevde relationen till sjuksköterskan som ett 

stöd som kunde underlätta i det dagliga livet (Edwall et al., 2008).  

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Enligt Edwall, Danielsson och Öhrn (2009) uppskattade patienter när relationen mellan 

sjuksköterska och patient byggde på tillit och respekt. Personer med diabetes typ 2 

upplevde det som viktigt att känna sig bekräftad av sjuksköterskan. Att känna sig bekräftad 

beskrevs av deltagarna i studien som att bli sedd som en unik person, att bli lyssnad till och 

att bli trodd. Nagelkerk et al. (2006) beskrev att patienter uppskattade när vårdpersonal 

lyssnade på deras funderingar och gav enkla och koncisa instruktioner. Patienterna satte 

även värde i att vårdpersonal gav positiv coachning och uppmuntrade patienten till att ta 

ansvar för sin egenvård. De kände sig stärkta när de fick specifik och koncis information 

om exempelvis kost.  

 

Kontinuitet uppfattades som betydelsefullt och patienterna uppgav att en del i känslan av 

bekräftelse låg i att bli ihågkommen av sjuksköterskan mellan besöken. Att kontinuerligt 

bli bekräftad av sjuksköterskan upplevdes som nödvändigt för att klara av att sköta sin 

egenvård i det dagliga livet. Kontinuerligt stöd och känsla av tillit och förståelse gav en 

upplevelse av självständighet och kontroll, vilka av patienterna ansågs vara viktiga faktorer 

för att klara av att hantera sjukdomen (Edwall et al, 2008). 

 

Anpassning av stöd 

Personer med diabetes typ 2 uppskattade när sjuksköterskans stöd kunde anpassas till 

förändrade omständigheter, som exempelvis en förändrad behandlingsplan (Edwall et al., 

2008; Moser, van der Bruggen, Widdershoven & Spreeuwen, 2008; Nagelklerk et al., 

2006). Patienter kände trygghet i att diabetessjuksköterskan kunde fungera som en resurs 

och ge extra stöd när patienterna upplevde att deras strategier för egenvård var otillräckliga 

eller när de kände osäkerhet (Moser et al., 2008). I studien av Edwall et al. (2008) uttryckte 

patienter önskan om att frekvensen av besöken hos diabetessjuksköterskan skulle kunna 

anpassas efter hur väl patienterna lyckades hantera sin sjukdom. I perioder av bristande 

kontroll över sjukdomen fanns önskemål om utökat stöd genom tätare besök hos 

diabetessjuksköterskan. 

Vänner och familj 

Stöd från närstående utgjorde en viktig faktor för att förbättra förmågan till egenvård hos 

personer med diabetes typ 2 (Chlebowy et al., 2010; Goetz et al., 2012; Moser et al., 2008; 

Nagelkerk et al., 2006; Xu et al., 2008). Enligt Goetz et al. (2012) utgjorde familjen den 

viktigaste källan till socialt stöd. Både sjuksköterskor och läkare som intervjuats i studien 

ansåg därför att det var viktigt att involvera familjemedlemmar i vården av personer med 

diabetes typ 2. Nagelkerk et al. (2006) visade att också patienterna gärna såg att närstående 

deltog aktivt i både diabetesutbildning och hantering av sjukdomen. I en studie av Moser et 

al. (2008) beskrevs hur egenvården på olika sätt blev en del av familjelivet för personer 

med diabetes typ 2. Alla deltagare i studien uppgav att de i olika grad fick stöd från 

familjen för att sköta sin egenvård. Hos vissa involverades familjemedlemmar i alla steg av 

egenvården medan andra kontaktade familjen endast i nödfall. 

Som stöd till livsstilsförändring hade familjemedlemmar en särskilt stor roll i matlagning 

och förändring av kost (Chlebowy et al., 2010; Goetz et al., 2012; Moser et al., 2008). I 

studien av Goetz et al. (2012) betonades vikten av att involvera närstående i omvårdnaden 

av personer med diabetes typ 2, bland annat med motiveringen att det i många fall är den 
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ena partnern, ofta makan, som är ansvarig för mathållningen och på så vis kan påverka 

dieten. Även Chlebowy et al. (2010) visade att stödet från närstående i huvudsak kom från 

kvinnliga familjemedlemmar, såsom maka eller dotter. 

Patientutbildning 

Patientutbildning med avsikt att förbättra egenvårdsbeteende hade god effekt vid 

behandling av diabetes typ 2 (Moriyama et al., 2009; Tan, Magarey, Chee, Lee & Tan, 

2011). Enligt Edwall et al. (2008) hade sjuksköterskan en viktig roll i att lotsa patienten i 

sjukdomsprocessen genom att påminna och uppdatera patienten kring kunskap om 

sjukdomen. Strukturerade utbildningsprogram ledde till förbättrad egenvård såsom ökad 

fysisk aktivitet och bättre kostvanor (Moriyama et al., 2009; Tan et al., 2011). Xu et al. 

(2008) kunde i sin studie visa att utbildning av patienter med diabetes typ 2 gav ökad 

kunskap, vilket i sin tur ledde till self-efficacy. Samma studie uppvisade även ett direkt 

samband mellan förbättrad self-efficacy och förbättrad egenvård. 

Utbildningsprogram 

En studie gjord av Moriyama et al. (2009) visade hur en 12-månaders egenvårdutbildning 

förbättrade self-efficacy och egenvårdsbeteende vad gällde kost och motion hos personer 

med diabetes typ 2. Deltagarna i studien fick först lära sig att analysera och förstå sitt 

tillstånd genom att skapa kunskaper om sjukdomen och om egenvård. Detta bidrog till ökat 

självbestämmande genom att de gavs möjlighet att i högre grad fatta egna beslut och sätta 

mål för kost och motion. Under utbildningens gång fick deltagarna en gång i månaden 

uppskatta sin grad av måluppfyllelse. Mellan studiens andra och 12:e månad sågs en 

signifikant ökning av fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor. Resultatet visade även en 

betydande förbättring av self-efficacy samt god effekt på kroppsvikt och bukomfång. 

I en liknande studie av Tan et al. (2011) undersöktes effekten av ett kort strukturerat 

utbildningsprogram baserat på self-efficacy för att förbättra egenvården hos personer med 

diabetes typ 2. Studien pågick under tre månader under vilka deltagarna fick individuell 

utbildning gällande hälsosam kost och fysisk aktivitet på det språk de behärskade. Under 

utbildningstillfällena diskuterades även vilka hinder som kan uppstå samt olika strategier 

för problemlösning. I slutet av utbildningen sågs ökad kunskap om diabetes typ 2 hos 

deltagarna samt livsstilsförändringar i form av ökad fysisk aktivitet och minskat intag av 

fett och kalorier. 

Rådgivning 

Livsstilsrådgivning hade god påverkan på egenvården hos personer med diabetes typ 2. 

Diabetessjuksköterskor hade en viktig roll i att stödja dessa patienter till förbättrad 

egenvård, på så sätt att hon eller han kunde hjälpa till att utveckla egenvårdsfärdigheter 

genom att ge råd, undervisning och guidning (Edwall et al., 2009; Moser et al., 2008). 

I en studie intervjuades personer med diabetes typ 2 om sina upplevelser av besök hos en 

diabetessjuksköterska. Resultatet visade att patienterna betraktade dessa möten som något 

positivt som kunde stödja dem till förbättrad egenvård. Att regelbundet träffa en 

diabetessjuksköterska och diskutera sitt tillstånd gav vägledning och förbättrad insikt i 

sjukdomen vilket bidrog till bättre följsamhet i egenvården. Studien visade även att 

deltagarna genom besöken hos diabetessjuksköterska fick högre tilltro till sin 

egenvårdskapacitet, vilket ledde till bättre självkänsla och self-efficacy (Edwall et al., 

2009). 
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En annan studie som undersökte hur livsstilsrådgivning kunde förbättra hälsoresultaten 

genom rådgivning av diabetessjuksköterska resulterade också i förbättrat 

egenvårdsbeteende hos patienterna. Rådgivningen utfördes genom att 

diabetessjuksköterskan samlade information om patientens tillstånd genom att 

uppmärksamt lyssna på patienten och ställa frågor om bland annat matvanor, fysisk 

aktivitet och stresshantering. Diabetessjuksköterskan kunde därefter tillsammans med 

patienten upprätta ett behandlingsprogram samt sätta upp personliga mål inför nästa besök. 

Resultatet visade att deltagarna i studien genom denna form av utbildning fick ett förbättrat 

egenvårdsbeteende. Rådgivningen ledde även till bättre följsamhet till mottagningsbesök, 

hög tillfredställelse hos patienterna och minskat behov av personal (Shibayama, 

Kobayashi, Takano, Kadowaki & Kazuma, 2009). 

Gruppundervisning 

Att träffa andra personer med diabetes typ 2 beskrevs av Chlebowy et al. (2010) som en 

viktig källa till stöd för att hantera egenvård och utföra livsstilsförändringar. Personer med 

diabetes typ 2 uttryckte att de blev stärkta av att tillsammans utföra fysisk aktivitet, något 

som upplevdes som krävande att klara på egen hand. Det upplevdes som enklare att 

komma iväg och träna tillsammans i en grupp jämfört med att träna ensam. 

Gruppdeltagarna kunde då också uppmuntra varandra, vilket ansågs underlätta uppgiften. 

Även Goetz et al. (2012) beskrev fysisk aktivitet i grupp som en hjälp för personer med 

diabetes typ 2.  

Nagelkerk et al. (2006) visade att personer med diabetes typ 2 uppskattade 

gruppundervisning när undervisningstillfällena var anpassade till deras individuella behov 

och inte gav för detaljerad information. Deltagare i gruppundervisning uppskattade när de 

under utbildningstillfällena uppmuntrades att delta aktivt samt att diskutera sina känslor 

kring sjukdomen, dess förlopp och behandling. 

Internet- och mobilbaserad utbildning 

Song et al. (2009) undersökte i en studie huruvida en webbaserad utbildning för personer 

som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 2 var ett bättre alternativ än 

gruppundervisning för förbättring av egenvård. Deltagarna kunde via en hemsida få 

kunskap om diabetes och egenvård samt hålla koll på sina blodsockervärden, sitt dagliga 

kaloriintag och sin fysiska aktivitet. De kunde även få rådgivning av diabetessjuksköterska 

online samt delta i forum på Internet där de hade möjlighet att dela med sig av sina 

problem med andra personer med diabetes. 

Både under utbildningens gång och efter att utbildningen avslutats kallades deltagarna till 

vårdcentral för intervjuer. Vid intervjuerna samlades data in gällande deltagarnas 

egenvårdsbeteende och kunskap om diabetes typ 2. Resultatet visade att den webbaserade 

utbildningen betraktades som effektiv och lättillgänglig. Deltagarna uppskattade även att 

de när som helst på dygnet kunde kontakta en diabetessjuksköterska. Deras kunskaper 

kring sjukdomen ökade signifikant under första delen av utbildningen och höll sig på en 

stadig nivå fram till utbildningen slut. Egenvårdsbeteendet hos deltagarna förbättrades 

däremot konstant under utbildningens gång (Song et al., 2009). 

I en liknande studie av Kim, Kim och Ahn (2006) användes Internet och SMS-funktionen 

på mobiltelefonen för att undersöka om det kunde bidra till bättre följsamhet till 

behandlingsrekommendationer. Deltagarna fick använda sig av en hemsida för att svara på 

livsstilsfrågor om bland annat kost och motion, skaffa sig kunskaper om sjukdomen samt 

ha kontakt med sjuksköterska. Sjuksköterskan samlade via hemsidan information om 
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deltagarna för att därefter skicka behandlingsrekommendationer till dem via SMS. 

Resultatet visade förbättrad följsamhet till fotvård, fysisk aktivitet och medicinering. I 

början av studien utförde deltagarna fysisk aktivitet i genomsnitt 2,5 dagar i veckan, en 

siffra som i slutet av utbildningen ökade till 3,5 dagar i veckan. Med fysisk aktivitet avsågs 

aktivitet i över 30 minuter. 

Kulturellt anpassad omvårdnad 

I bemötandet av personer med diabetes typ 2 som hade utländsk bakgrund kunde en 

obalans uppstå i kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Det visade Björk 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) som studerat diabetessjuksköterskans 

bemötande av nämnda patientgrupp. I studien presenterades en brist på personligt 

perspektiv, där diabetessjuksköterskan tog liten hänsyn till patientens egna frågor och 

bekymmer, vilket ledde till att patienten fick en underordnad roll vid besöket. Deltagarna i 

studien tycktes vara medvetna om betydelsen av att genomföra livsstilsförändringar och att 

gå ner i vikt. De var också medvetna om svårigheten att utföra dessa livsstilsförändringar. 

Trots detta lades inte mycket vikt vid dessa svårigheter under besöket hos 

diabetessjuksköterskan. Kommunikationen var i hög grad ensidig och byggde på enkla 

uppmaningar från sjuksköterskans sida om betydelsen av att motionera och att äta nyttig 

mat (Björk Brämberg et al., 2012). 

I en studie av Vincent (2009) där amerikaner med mexikansk bakgrund med diabetes typ 2 

fick kulturellt och språkligt anpassad diabetesutbildning presenterades goda resultat i fråga 

om viktnedgång, minskat BMI och ökad fysisk aktivitet. Fokus under utbildningen var att 

på spanska lära ut hälsosamma varianter på traditionell matlagning samt att engagera 

deltagarna i kulturellt anpassad fysisk aktivitet såsom promenader och dans. Deltagarna i 

studien upplevde att de med hjälp av det kulturellt anpassade programmet förvärvade 

resurser att hantera sjukdomen genom ökad kunskap och förmåga att fatta egna beslut 

gällande egenvårdsaktiviteter. Eftersom familjen ansågs ha en central roll i den 

mexikanska kulturen så involverades även familjemedlemmar i utbildningen, något som 

upplevdes som betydelsefullt av deltagarna. 

Främjande av autonomi 

Enligt Moser, Houtepen, Spreeuwenberg och Widdershoven (2010) var det viktigt att 

främja patientens autonomi för att uppnå en optimal vård. Autonomi bibehölls och 

främjades genom stöd från andra människor. I studien belystes bland annat två olika 

relationer som bidrog till autonomin hos personer med diabetes typ 2: relationen mellan 

patient och diabetessjuksköterska och relationen mellan personal som ingår i det 

multiprofessionella teamet. 

Enligt Moser et al (2010) utgjorde en god relation till diabetessjuksköterskan, där båda 

parterna var engagerade i situationen och tillsammans utformade behandlingsprocessen, en 

förutsättning för god vård av personer med diabetes typ 2. En god relation till 

diabetessjuksköterskan utvecklades över tid och genom fungerande kommunikation kunde 

diabetessjuksköterska och patient tillsammans komma fram till personliga behandlingsmål. 

Ett gott samarbete mellan professionerna i vårdteamet ansågs också vara en viktig faktor. 

En patient berättade att hans blodsockervärde vid ett läkarbesök konstaterades vara förhöjt. 

Dagen efter ringde patientens diabetessjuksköterska och berättade att hon blivit kontaktad 

av läkaren gällande det höga blodsockervärdet. Detta uppskattades mycket av patienten. 

Enligt en studie av Moser, Van der Bruggen och Widdershoven (2006) främjades 

autonomin hos patienter med diabetes typ 2 genom regelbundna möten med en 
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diabetessjuksköterska. I studien beskrevs olika faktorer som visade hur personer med 

diabetes typ 2 som vårdas av diabetessjuksköterska visade autonomi. Begrepp som belyste 

autonomin hos dessa patienter var bland annat identifiering och självbestämmande. 

 

Med identifiering menades att patienten kände till sin sjukdom väl och var medveten om 

att förändringar i livet skedde kontinuerligt under sjukdomsförloppet. Patienter justerade 

successivt sina vanor och sitt beteende för att anpassa vardagen till sjukdomen. 

Självbestämmande uppgavs vara en viktig del i processen och patienter förklarade att de 

själva valde att följa de råd de fick av diabetessjuksköterskan. De påpekade att trots att de 

lyssnade på diabetessjuksköterskans råd så betydde det inte att de inte fick välja själva 

(Moser et al., 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som kan underlätta för personer 

med diabetes typ 2 att följa råd för egenvård. Metoden som valdes för att besvara detta 

syfte var en allmän litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt utgör enligt Friberg 

(2012) en översikt över det aktuella kunskapsläget inom ett ämnesområde. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att den valda metoden var relevant för att besvara syftet, då en 

litteraturöversikt skulle kunna ge en överblick över forskningsläget på området, något som 

ansågs ha hög relevans för sjuksköterskans arbete. Författarna bedömde även att tillräckligt 

mycket material i form av vetenskapliga artiklar skulle finnas tillgängligt.  

 

Sökningar gjordes enbart i databaserna PubMed och Cinahl. Även andra databaser, såsom 

PsychInfo, finns tillgängliga men då mängden material i ämnet befanns vara tillräckligt i 

PubMed och Cinahl begränsades sökningarna till dessa. Som sökord användes endast 

MeSH-termer. Även fritextsökning kan utföras (Forsberg & Wengström, 2008). Detta 

bedömdes dock inte som nödvändigt då antalet träffar var tillräckligt med enbart MeSH-

termer.  

 

Ingen geografisk begränsning gjordes vilket resulterade i att studier från skilda delar av 

världen som Korea, USA, Sverige, Tyskland, Japan, Malaysia och Nederländerna 

inkluderades. Detta kan ha gett litteraturstudien en större bredd men risk finns också att 

resultatet kan bli svårt att generalisera då olika länder kan ha skilda förutsättningar i fråga 

om exempelvis sjukvårdssystem, kultur och levnadsstandard hos befolkningen. 

 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, 

detta för att begränsa resultatet till aktuell forskning. För att göra föreliggande studie ännu 

mer aktuell hade inklusionskriterierna kunnat begränsas ytterligare, exempelvis till artiklar 

publicerade de senaste fem åren. 

 

I en litteraturstudie inom omvårdnadsområdet kan både kvalitativ och kvantitativ forskning 

inkluderas. Den kvalitativa forskningen är viktig inom omvårdnad då den kan beskriva 

patientens upplevelse i vårdsituationen (Forsberg & Wengström, 2008). I föreliggande 

studie byggde närmare tre fjärdedelar av de inkluderade artiklarna på kvalitativ forskning. 

 

Värdet av en litteraturstudie avgörs av att relevanta studier identifieras och värderas 

(Forsberg & Wengström, 2008). Det är således av vikt att de artiklar som inkluderas i en 
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litteraturstudie är av hög kvalitet. Alla artiklar som inkluderades i föreliggande studie 

kvalitetsgranskades därför utifrån ett bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2006). Endast artiklar av hög till medelhög kvalitet 

inkluderades i resultatet. Dock upplevde författarna till denna studie vissa svårigheter vid 

kvalitetsgranskningen enligt bedömningsunderlaget då vissa av kriterierna för 

bedömningen uppfattades som något otydliga, särskilt då båda författarna hade begränsad 

erfarenhet av att studera och bedöma kvaliteten på vetenskaplig litteratur. Flera artiklar 

bedömdes vid granskning antingen ha för låg kvalitet eller inte svara på studiens syfte. 

Vissa av de artiklar som lästes i fulltext innehöll flera teman och svarade endast delvis på 

syftet. Dessa inkluderades i studien i de fall de bedömdes som tillräckligt relevanta. 

 

Sammanlagt 16 artiklar valdes slutligen ut. Det finns inga egentliga regler för hur många 

artiklar som bör inkluderas i en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). Detta antal 

bedömdes dock vara tillräckligt för att besvara syftet inom ramarna för denna studie som 

skrivs på kandidatnivå.  

 

Båda författarna granskade samtliga artiklar enskilt, vilket upplevdes som en fördel vid 

analysen av artiklarna eftersom detta bidrog till att innehållet i artiklarna kunde diskuteras 

författarna emellan. Genom diskussioner upplevde författarna att det var möjligt att bilda 

sig en större förståelse kring artiklarnas innehåll. Vidare skapades större förståelse genom 

att alla artiklar lästes igenom minst två gånger, vilket enligt Friberg (2012) är nödvändigt 

för att få full insikt i artiklarnas innehåll. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket 

försvårade tolkningen då författarna inte har engelska som modersmål. För att underlätta 

förståelsen användes därför ett engelsk-svenskt lexikon som stöd.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att diabetes typ 2 är en komplex sjukdom och att 

hänsyn måste tas till ett flertal faktorer för att god omvårdnad ska uppnås. Utbildning och 

socialt stöd är två exempel på betydande faktorer som underlättar för personer med 

diabetes typ 2 att följa råd för egenvård.  

Vikten av kunskap 

Hos personer med diabetes typ 2 förbättrar kunskap om sjukdomen individens self-

efficacy, som i sin tur leder till förbättrad egenvård (Edwall et al., 2009; Moriyama et al., 

2009; Tan et al., 2011; Xu et al., 2008). Olika former av undervisning visade sig ha effekt 

för egenvården hos personer med diabetes typ 2. Genom att skapa kunskaper kring 

sjukdomen erhölls en bättre sjukdomsinsikt vilken underlättade beslutfattande gällande 

livsstilsförändringar (Xu et al., 2008). Som nämnts i bakgrunden krävs enligt Orems 

egenvårdsteori kunskap, förmåga att fatta egna beslut och insikt i sjukdomen för att kunna 

tillgodose det individuella behovet av egenvård. Ifall brister uppstår i dessa faktorer leder 

det till en minskad egenvårdskapacitet och en egenvårdsbrist kan därmed uppstå (Orem, 

2001). Därför är det av vikt att ha dessa faktorer i åtanke vid omvårdnad av personer med 

diabetes typ 2. Genom att ge stöd och tillföra kunskaper genom rådgivning kan 

sjuksköterskan således stärka patientens egenvårdkapacitet. 

 

Ingen av de studier som inkluderades i föreliggande arbetets resultatdel pekade 

uttryckligen på empowerment som en faktor som underlättar för personer med diabetes typ 

2 att genomföra livsstilsförändringar. Dock kunde flera studier visa att patienten på olika 

vis kände sig stärkt i sin förmåga till egenvård genom upplevelse av makt över sin egen 

situation, vilket kan tolkas som ett uttryck för empowerment. Exempelvis försökte 
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sjukvårdspersonal vid rådgivning på olika sätt stärka känslan av empowerment hos 

personer med diabetes typ 2 för att öka följsamheten till behandling. Som exempel lät 

Moriyama et al. (2009) i sin studie patienten vara delaktig i den egna vården genom att 

sätta upp personliga mål. Detta bidrog till att patienten kände makt över sin egen situation, 

vilket i sin tur ledde till förbättrad följsamhet. I andra studier baserades rådgivningen på 

empowerment genom att vårdgivaren strävade efter ett empatiskt förhållningssätt och 

lyssnade uppmärksamt på patienten för att sedan tillsammans med patienten komma fram 

till olika behandlingsmål (Moser et al., 2010; Shibayama et al., 2007). 

 

Resultatet pekade även på att utbildningen bör anpassas efter patientens kultur. Enligt 

Björk Brämberg et al. (2012) hade personer med en utländsk bakgrund svårare att 

genomföra livsstilsförändringar på grund av bristande kommunikation med vårdpersonal. I 

omvårdnaden av personer med annan kulturell bakgrund kan det därför vara till fördel att 

ha kunskap kring olika kulturer för att kunna anpassa råd för egenvård efter individens 

behov. Exempelvis kan kostvanor skilja sig mellan personer med olika kulturell bakgrund. 

Därför kan det underlätta för sjuksköterskan att känna till något om hur kostråd skulle 

kunna anpassas för patienten. 

 

I studierna av Vincent (2009) och Tan et al. (2011) var utbildningarna anpassade efter 

deltagarnas bakgrund där pedagogerna talade det språk deltagarna behärskade. På så sätt 

kunde patienterna få en större förståelse och bättre kommunikation med rådgivaren. Dessa 

två studier visade därmed att kommunikationen mellan patient och vårdgivare kunde 

förbättras genom utbildning anpassad efter patientens kultur samt bidra till ökade 

kunskaper och bättre följsamhet till egenvårdsbehandling. 

Socialt stöd 

Att socialt stöd från vårdpersonal, familjemedlemmar och stödgrupper har stor betydelse 

för egenvården hos personer med diabetes typ 2 framkom på olika sätt i flera av de studier 

som inkluderades i föreliggande litteraturstudie. De studier som presenterades i 

resultatdelen under temat socialt stöd hade utförts i skilda delar av världen, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Studierna av Nagelklerk et al. (2006) och Chlebowy et al. (2012) var 

båda utförda i USA, medan studien av Xu et al. (2008) är en amerikansk studie utförd i 

Kina. Övriga studier var utförda i de geografiskt närliggande länderna Sverige, 

Nederländerna och Tyskland. Dock kunde samtliga studier, trots geografiska skillnader och 

olikheter i utförande, uppvisa liknande resultat. Som resultatet visar hade stöd från familj 

och närstående stor betydelse för egenvårdsbeteendet hos personer med diabetes typ 2. 

Vikten av att involvera familjemedlemmar i omvårdnaden av personer med diabetes typ 2 

för att förbättra egenvårdsbeteendet hos patientgruppen betonades också (Goetz et al.; 

2012; Vincent, 2009).  

Merparten av de studier som berörde socialt stöd hade en kvalitativ ansats och byggde på 

intervjuer med personer diagnostiserade med diabetes typ 2. I studien av Goetz et al. 

(2012) intervjuades dock förutom patienter även vårdpersonal. Familjen beskrevs där som 

den mest betydande källan till socialt stöd och såväl läkare som sjuksköterskor som 

intervjuades ansåg att det var viktigt att involvera familj och närstående i omvårdnaden. Xu 

et al. (2008) kunde i sin studie även presentera ett samband mellan socialt stöd och self-

efficacy samt mellan förstärkt self-efficacy och förbättrad egenvårdskapacitet hos personer 

med diabetes typ 2. Socialt stöd ledde därmed indirekt till förbättrad egenvårdskapacitet 

genom förstärkt self-efficacy. Som nämnts i bakgrunden innebär begreppet self-efficacy 

individens tro på sin egen förmåga att hantera en specifik uppgift (SBU, 2009). Då graden 
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av self-efficacy kan bidra till individens egenvårdskapacitet vid diabetes typ 2 är det 

således viktigt att sjukvårdspersonal stödjer individens self-efficacy, exempelvis genom att 

främja socialt stöd.  

Kvinnliga familjemedlemmar tycktes ha en särskilt stor roll i att påverka personer med 

diabetes typ 2 att utföra livsstilsförändringar. I studien av Chlebowy et al. (2012) 

betonades framförallt vikten av stöd från kvinnliga familjemedlemmar för handhavande av 

läkemedel, medan deltagare i flera andra studier tog upp betydelsen av kvinnliga 

familjemedlemmar för i synnerhet kosthållning (Goetz et al., 2012; Moser et al., 2008; 

Nagelkerk et al., 2005). En anledning till det skulle kunna vara att många av dem som 

drabbas av diabetes typ 2 tillhör en äldre generation, där kvinnan i förhållandet ofta står för 

matlagningen. Då så pass många studier pekat på vikten av stöd från familjemedlemmar 

och andra närstående för att påverka egenvården hos personer med diabetes typ 2, kan 

slutsatsen dras att närstående med fördel kan involveras i omvårdnaden av dessa patienter 

för att uppnå ett bättre resultat. Resultatet i denna studie visar dock inte hur personer som 

saknar anhöriga upplever socialt stöd, vilket kan ha en stor betydelse i omvårdnaden. 

Kontakt med vårdgivare 

Kontinuitet i kontakten med sjuksköterskan uppfattades som viktigt. Patienter i studien av 

Edwall et al. (2008) beskrev att kontinuerligt stöd gav en känsla av kontroll över 

sjukdomen. Samtidigt uttrycktes i flera studier en önskan om att stödet från vårdpersonal 

skulle kunna anpassas efter patientens aktuella behov, det vill säga att mer stöd skulle 

kunna ges i perioder då patientens förmåga till egenvård av någon anledning sviktar 

(Edwall et al., 2008; Moser et al., 2008; Nagelklerk et al., 2006). Enligt Orem (2001) har 

individen ett behov av omvårdnad när hans eller hennes egenvårdsbehov överstiger 

egenvårdskapaciteten. Således behöver stödet från sjukvårdspersonal anpassas efter den 

aktuella egenvårdskapaciteten hos personer med diabetes typ 2. 

 

En god relation till vårdgivaren uppskattades. Personer med diabetes typ 2 använde 

diabetessjuksköterskan som en resurs där de kunde få regelbundet stöd för att klara av att 

hantera sin sjukdom under en längre tid. I studien av Nagelkerk et al. (2006) beskrev 

patienterna att de uppskattade när vårdpersonal lyssnade på deras tankar och funderingar. 

Att bli sedd som en unik person, att bli trodd och att bli bekräftad upplevdes som 

betydelsefullt. Patienterna satte även värde på att vårdpersonal uppmuntrade patienten att 

ta ansvar för sin egenvård och att få positiv coachning. Därför är det viktigt att i 

omvårdnaden av dessa patienter sträva efter att skapa förtroende hos patienten och att få 

honom eller henne att känna sig trygg i mötet med vårdpersonal. En god relation med 

vårdgivaren ger inte bara ett förbättrat egenvårdsbeteende utan främjar också patientens 

autonomi, vilket i sin tur också kan bidra till förbättrat egenvårdsbeteende (Moser et al., 

2006). 

Modern teknik 

De studier som undersökt hur program som baserats på modern teknik, såsom SMS och 

Internet, kunde bidra till förbättrad egenvård hos personer med diabetes typ 2 visade goda 

resultat. De båda studierna som presenterades under temat ”Internet- och mobilbaserad 

utbildning” i resultatet hade flera likheter. De var till exempel båda utförda i Korea och 

utformade som kvasi-experimentella studier. I studien av Kim et al. (2006) undersöktes 

effekten av ett utbildningsprogram baserat på Internet och SMS. Ökad fysisk aktivitet hos 

deltagarna kunde påvisas vid uppföljningen. Studien av Song et al. (2009), som byggde på 

ett webbaserat utbildningsprogram, presenterade både ökade kunskaper och förbättrat 
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egenvårdsbeteende hos interventionsgruppen. I Korea arbetar många mycket, vilket 

innebär lite tid till att gå på fysiska träffar för att få hjälp till förbättrad egenvård. Dessutom 

har en stor andel av invånarna tillgång till Internet (Kim et al., 2006). Under sådana 

förutsättningar kan ett telefon- och Internetbaserat utbildningsprogram passa bra, liksom 

det eventuellt skulle kunna göra även i Sverige, där tillgången till Internet hos 

befolkningen generellt också är stor. 

 

Slutsats 
I studien framkom flera faktorer som kunde underlätta för personer med diabetes typ 2 att 

följa råd för egenvård gällande livsstilsförändringar. De mest betydande faktorerna som 

framkom i resultatet var socialt stöd, utbildning, kulturellt anpassad omvårdnad och 

främjande av autonomi. I omvårdnaden av personer med diabetes typ 2 bör hänsyn tas till 

dessa faktorer. 

 

Socialt stöd kan främjas genom att närstående involveras i omvårdnaden samt genom att 

patienter uppmuntras att delta i stödgrupper och gruppundervisning för personer med 

diabetes typ 2. Sjuksköterskan har en central roll i diabetesutbildningen och 

utbildningsprogram ledda av sjuksköterskor kan bidra med ökad kunskap, vilket i sin tur 

leder till ett förbättrad egenvårdsbeteende. Även modern teknik, såsom SMS och Internet, 

kan utgöra värdefulla hjälpmedel i stöd och utbildning av personer med diabetes typ 2. 

 

Att leva med diabetes innebär en livslång utmaning för patienten, varför kontinuerligt stöd 

från vårdpersonal kan underlätta genomförandet av livsstilsförändringar. För att uppnå 

goda resultat är det av betydelse att omvårdnaden av personer med diabetes typ 2 anpassas 

efter individens förutsättningar. Resultatet visade exempelvis att kulturellt anpassad 

omvårdnad hade positiv effekt på egenvårdsbeteendet. Att stödet kunde anpassas efter 

förändrade omständigheter uppfattades också som positivt. 

Klinisk tillämpning 

Denna allmänna litteraturstudie hade som mål att utifrån syftet ge en översikt över 

kunskapsläget inom det aktuella området. För sjuksköterskor som i sitt arbete har kontakt 

med personer med diabetes typ 2 kan en sådan översikt vara till hjälp genom att den bidrar 

med kunskap kring faktorer som kan påverka dessa personer att följa råd för egenvård 

gällande livsstilsförändringar. Därmed kan arbetet med att stödja personer med diabetes 

typ 2 till förbättrad egenvård underlättas. 

 

Förslag till vidare studier 
Då diabetes typ 2 är ett stort och ökande folkhälsoproblem i världen behövs fortsatt 

forskning på området diabetes typ 2 och livsstilsförändringar. Utvecklingen av effektiva 

utbildningsprogram för patientgruppen bör fortsätta, liksom forskning kring hur modern 

teknik såsom Internet och mobiltelefoner kan användas i omvårdnad och utbildning av 

dessa patienter. Resultatet i föreliggande studie visar att stöd från vårdpersonal och 

närstående utgör viktiga faktorer i vården av personer med diabetes typ 2, dock visar 

resultatet inte hur personer som saknar anhöriga upplever bristen på stöd från närstående. 

Det kan därför vara av intresse att undersöka hur dessa personer upplever stöd och 

avsaknad av stöd för hantering av livsstilsförändringar. Önskvärt är också vidare forskning 

på hur Orems egenvårdsteori kan tillämpas i omvårdnaden av personer med diabetes typ 2.  
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          BILAGA I 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrånBerg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

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 (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 

sultatredovisning. 

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



 
 

II 
 

 

Matris över inkluderade artiklar (I bokstavsordning)                                                                                                                                         BILAGA II 

 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Björk 

brämberg, 

E., 

Dahlborg-

Lyckhage, 

E., & 

Määttä, S. 

2012 

Sverige 

Lack of 

individualized 

perspective: A 

qualitative study of 

Diabetes care for 

immigrants in 

Sweden. 

Beskriva den vård 

diabetespatienter med 

invandrarbakgrund får av 

en diabetessjuksköterska. 

Kvalitativ studie. 

Infomation erhölls 

med hjälp av 

ljudinspelning, 

observation och 

anteckningar under 

mötet mellan pat 

och DSK. 

n=10 

(0) 

Obalans i mötet mellan DSK och  

patienten, samt brist på individualiserad 

vård/perspektiv. Resultatet visar ett tema  

som kallas för ”DSK med en ledande roll 

i mötet”. 

K 

I 

Chlebowy, 

DO., Hood, 

S. & 

LaJoie, AS 

2010 

USA 

Facilitators and 

Barriers to 

Self-management of 

Type 2 Diabetes 

Among Urban 

African American 

Adults 

Identifiera hinder samt 

faktorer som underlättar 

för egenvård av diabetes 

mellitus typ 2 bland 

urbana afroamerikanska 

vuxna. 

Kvalitativa 

uppgifter 

erhölls med hjälp 

av fokusgrupper 

där varje deltagare 

deltar i ett 60 till 

90-minuters 

ljudinspelat möte. 

n= 38 

(0) 

Stöd från familj, kamrater och  

vårdgivare bidrar till en bättre 

egenvård genom att ge kunskaper, 

pusha till handlingar och direkt stöd  

m.m. Hinder var bland annat rädsla  

för blodsockerkontroller, bristande 

självdiciplin för kostrestriktioner,  

glömska och upplevd brist på  

självkontroll över sjukdomen. 

K 

I 



 
 

III 
 

 

 

 

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

Hög, II = Medel, III = Låg 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Edwall, L-L., 

Danielsson, E. 

& Öhrn, I. 2009 

Sverige 

 

The meaning of a 

consultation with the 

diabetes nurse 

specialist. 

 

Att klargöra meningen 

av ett möte med 

diabetessjuksköterskan 

ur patientens perspektiv. 

Berättande intervjuer. n=20 

(0) 

 

Fyra olika teman identifierades: Att 

bli kontrollerad, att känna sig  

exponerad, känna sig förberedd och  

känna sig bekväm.  

Diabetessjuksköterskan  

behövdes för att bekräfta patientens 

hälsotillstånd, erbjuda kunskap och  

stötta patienten att fortsätta sköta sin  

hälsa fram till nästa besök. 

K 

I 

Edwall, L-L,. 

Hellström, AL., 

Ohrn, I., & 

Danielson, 

E.2008 

Sverige 

The lived experience 

of the diabetes nurse 

specialist regular 

check-ups, 

as narrated by 

patients with type 2 

diabetes 

Syftet var att belysa 

diabetespatienters 

erfarenheten av 

regelbundna 

hälsokontroller hos 

diabetessjuksköterska. 

Intervjuer. n=20 

(0) 

Regelbundna kontroller hos 

diabetessjuksköterska visade en  

allmänt positiv inverkan på  

patienternas sätt att leva med  

sjukdomen genom att stödja och 

utveckla sin förståelse och  

hantering av det dagliga livet. 

 

K 

I 



 
 

IV 
 

 

 

 

           

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Goetz, K., 

Szecsenyi, 

J.,Campbell, 

S., 

Rosemann, 

T., Rueter, 

G., Raum, 

E.,Brenner, 

H. & Miksch, 

A. 2010 

Tyskland 

The importance of 

social support for 

people with type 2 

diabetes – a 

qualitative study 

with general 

practitioners, 

practice nurses and 

patients 

Undersöka 

allmänläkarnas, 

sjuksköterskornas och 

diabetespatienters åsikter, 

erfarenheter och 

perspektiv om socialt 

stöd i vården av personer 

med typ 2-diabetes. 

Intervjuer. 

Fokusgrupper. 

n=29 

(0) 

Alla deltagare betonade vikten av 

socialt stöd och dess effekter på  

välbefinnande hos  

personer med diabetes typ 2. 

 

K 

II 

Kim, H-S., 

Kim, N-C.,  

Ahn, S-H. 

2006 Korea 

Impact of a Nurse 

Short 

Message Service 

Intervention 

for Patients With 

Diabetes. 

Undersöka effekten på 

HbA1c och behandlings- 

rekommendationer 

genom ett program för 

sms och Internet lett av 

sjuksköterskor.  

Kvasiexperimentell 

design utan 

kontrollgrupp. Pretest-

posttest.  

 

n=45 

(12) 

 

Ökad fysisk aktivitet och minskat  

HbA1c. Ingen säkerställd effekt på 

diet. 

P 

II  

 



 
 

V 
 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Moriyama, M., 

Nakano, M., 

Kuroe, Y., Nin, 

K., Niitani, M., 

& Nakaya, T. 

2009  

Japan 

Efficacy of a self-

management 

education program 

for people with 

type 2 diabetes: 

Results of a 12 

month trial. 

 

Utveckla ett 12-månaders 

utbildningsprogram för 

personer med diabetes 

typ 2 och utvärdera dess 

effekt. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

med 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

n=75 

(10) 

Förbättrad Self-Efficacy, bättre  

livskvalitet, förbättrat diastoliskt  

blodtryck, viktnedgång och minskat 

midjemått. 

RCT 

I 

Moser, A., 

Houtepen, R., 

Spreeuwenberg, 

C. & 

Widdershoven, 

G. 

2010 

Nederländerna 

Realizing autonomy 

in responsive 

relationships 

Identifiera av faktorer 

som bidrar till patienters 

autonomi. 

En explorativ, 

kvalitativ studie 

baserad på intervjuer 

med patienter med 

diabetes typ 2. 

n=15 

(0) 

Tre bidragande faktorer till  

autonomi identifierades: God  

relation till vårdpersonalen, bra 

samarbete och kommunikation  

mellan de olika yrkesgrupperna i 

vårdteamet samt stöd av  

familjemedlemmar. 

 

K 

II 

Moser, A., van 

der Bruggen, H., 

Widdershoven, 

G. & Spreeuwen, 

C.  

2008 

Nederländerna 

Self-management of 

type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

investigation from 

the perspective of 

participants in a 

nurse-led, 

shared-care 

programme in the 

Netherlands. 

Genom en emiriskt 

grundad studie tydliggöra 

self management genom 

autonomi hos personer 

med diabetes typ 2. 

 

Djupgående intervjuer. n=15 Personer med diabetes typ 2 

nyttjar olika strategier för att  

genom autonomi utöva egenvård  

Sjuksköterskan har en viktig roll 

i att stödja, vägleda och  

undervisa patienten och dennes  

anhöriga för att underlätta patientens 

egenvård.  

K 

I 



 
 

VI 
 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Moser, A., Van 

der Bruggen, 

H., & 

Widdershoven, 

G.  

2006 

Nederländerna 

Competency in 

shaping one’s life: 

Autonomy of people 

with type 2 diabetes 

mellitus in a nurse-

led, shared-care 

setting; a qualitative 

study. 

Ta reda på hur patienter 

med diabetes typ 2 ser 

på autonomi. 

Intervjuer. n= 15 

(0) 

Beskrev hur personer med  

diabetes utövar sin självständighet. 

Sju kategorier identifierades: 

Identifiering, självförvaltning,  

välkomnad paternalism, självbestämmande, 

delad beslutsfattande, planerad  

övervakning och lyhörd relation 

K 

II 

Nagelkerk, J., 

Reick, K., & 

Meengs, L. 

2005 

USA 

Perceived barriers 

and effective 

strategies to diabetes 

self-management 

Identifiera hinder samt 

faktorer som underlättar 

för egenvård av diabetes 

mellitus typ 2 i en 

lantlig miljö. 

Fokusgrupper. 

Ljudinspelning. 

n=26 

(0) 

Hinder var brist på kunskap,  

bristande förståelse för  

vårdplanen, hjälplöshet och  

frustration över brist på  

glykemisk kontroll och fortsatt  

sjukdomsutveckling trots  

följsamhet. Effektiva strategier  

var bra relation till vårdgivaren, 

upprätthållande av en positiv  

attityd till inlärning samt ha en  

stödperson som uppmuntrar  

patienten. 

K 

I 

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

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

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Shibayama, 

T., 

Kobayashi, 

K., Takano, 

A., 

Kadowaki, 

T., & 

Kazuma,. K.  

2009 

Japan 

Effectiveness of 

lifestyle counseling 

by certified expert 

nurse of Japan for 

non-insulin-treated 

diabetic outpatients: 

A 1-year randomized 

controlled trial 

Undersöka om personlig 

livsstilsrådgivning hos 

specialiserad 

diabetessjuksöterska kan 

förbättra hälsan för 

patienter med diabetes 

typ 2. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

med en 

interventionsgrupp och 

en kontrollgrupp. 

n=134 

(14) 

Patienter som genomgick  

inteventionen visade förbättrat 

beteende samt förbättrad 

kognitiv förmåga, men ingen  

effekt på HbA1c och blodglukos. 

RCT 

I 

Song, M., 

Choe, M-A., 

Kim, KS, Yi, 

MS., Lee, I., 

Kim, J., Lee, 

M., Cho, 

YM., & 

Shim, YS.  

2009 

Korea 

An evaluation of 

Web-based 

education as an 

alternative to 

group lectures for 

diabetes self-

management 

 

Utveckla ett webbaserat 

utbildningsprogram för 

personer som nyligen 

diagnostiserats med 

diabetes typ 2 och 

jämföra programmet med 

gruppundervisning 

gällande effekt på 

kunskap, hälsofrämjande 

beteende och fysiologi. 

 

Kvasiexperimentell 

undersökning med 

kontrollgrupp. 

n=60 

(29) 

I båda grupperna förbättrades det 

hälsofrämjande beteendet från  

början av programmet fram till 

kontrollen efter 6 veckor, medan  

det webbaserade programmet gav 

bättre resultat efter 3 månader. 

 

CCT 

II 

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

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

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

(Kvalitet) 

Tan, MY., 

Magarey, 

JM., Chee, 

SS., Lee, LF. 

& Tan, MH. 

2011 

Malaysia 

A brief structured 

education 

programme enhances 

self-care practices 

and improves 

glycaemic control in 

Malaysians with 

poorly controlled 

diabetes 

Bedöma effektiviteten i 

ett kort (ca 90 min) 

strukturerat 

utbildningsprogram 

baserat på self-efficacy 

för att förbättra 

egenvården hos patienter 

med diabetes typ 2. 

Frågeformulär och 

telefonintervjuer. 

n=164 

(13) 

Utbildningen ledde till tätare  

kontroller av blodsockret, ökad  

fysisk aktivitet, sjunkande HbA1c, 

bättre följsamhet till  

medicineringen och ökad kunskap  

om diabetes. 

RCT 

II 

Vincent, D. 

2009 

USA 

Culturally tailored 

education to promote 

lifestyle change in 

Mexican Americans 

with type 2 diabetes 

Beskriva resultatet av en 

kulturellt anpassad 

intervention för 

amerikaner med 

mexikanskt ursprung med 

fokus på fysisk aktivitet. 

Randomiserad 

kontrollerad studie ned 

kontrollgrupp och 

fokusgrupp. 

n=20 

(3) 

En kulturellt anpassad vård av  

amerikaner med mexikanskt  

ursprung ger god effekt på vikt och 

BMI. Personerna som deltog i  

studien uppskattade även att  

familjen involverades i vården. 

RCT 

II 

Xu, Y., 

Toobert, D., 

Savage, C., 

Pan, W. & 

Whitmer, K.  

2008  

USA 

Factors Influencing 

Diabetes 

Self-Management in 

Chinese 

People With Type 2 

Diabetes 

Testa en hypotetisk 

modell som beskriver 

effekten av individuella 

och miljömässiga faktorer 

på Diabetes Self 

Management [DSM] i 

Kina. 

Enkäter. n=201 

(0) 

Det finns ett samband mellan  

kunskap och Self-Efficacy liksom 

mellan socialt stöd och Self-Efficacy.  

God Self-Efficacy leder i sin tur till  

förbättrad DSM. 

K 

I 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


