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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I världen insjuknar alltfler i typ 2 diabetes. För att patienter med typ 2 diabetes 
ska få möjlighet till god hälsa så behöver sjuksköterskor kunna identifiera de faktorer som kan 
hjälpa patienter att utföra god egenvård. Dorothea Orem beskriver i sin egenvårdsteori att 
varje patients förmåga att utföra egenvårdshandlingar utgår ifrån dennes individuella 
psykologiska, fysiologiska och sociala behov. För att patienter med typ 2 diabetes ska 
acceptera sin sjukdom och uppnå s k empowerment ställs höga krav på sjuksköterskans 
förmåga att möta individens unika behov. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 
faktorer som påverkar egenvården hos vuxna med typ 2 diabetes. Metod: En allmän 
litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och/eller kvantitativ ansats. 
Artiklar som inkluderats i litteraturstudien är publicerade mellan år 2000 och 2017. Resultat: 
Från studien framkom teman och subteman innehållandes faktorer som påverkar patienters 
egenvård. Bristande kommunikation, samverkan samt sjukdomsinsikt är faktorer patienter 
upplevde som hinder för att utföra en god egenvård. Faktorer som ansågs ha en positiv effekt 
på egenvården var acceptans, kunskap, patientutbildning, motiverande samtal, uppmuntran 
och bekräftelse samt en upplevd känsla av empowerment. Slutsats: Patienter är beroende av 
olika faktorer för att kunna upprätthålla en god egenvård. För att kunna tillgodose patienters 
egenvårdsbehov har vårdpersonal en avgörande roll i att se och bemöta individen bakom 
sjukdomen. Implikationer: För en ökande världssjukdom som typ 2 diabetes, är det viktigt 
att sjuksköterskeutbildningar tydliggör de faktorer som påverkar patienters egenvård i en 
positiv riktning. Detta för att framtida sjuksköterskor ska kunna skapa goda förutsättningar att 
implementera åtgärder som påverkar en god egenvård. 
 

 

Nyckelord: Acceptans, Diabetes mellitus typ 2, Egenvård, Empowerment, Partnerskap, 
Samverkan.  



ABSTRACT 
Background: Today, type 2 diabetes is increasing significantly worldwide. In order for 
patients with type 2 diabetes to improve their health, nurses need to able to identify the factors 
that promotes the patients ability to perform self-care. In her self-care theory, Dorothea Orem 
describes that each individual patient’s ability to perform self-care stems from his/her 
psychological, physiological and social needs. For patients with type 2 diabetes to come to 
terms with their disease and achieve empowerment, high demands are put on a nurse's ability 
to see these unique needs of patients. Purpose: The purpose of this study was to characterize 
factors that impact self-care in adults with type 2 diabetes. Method: A general literature 
review was performed on 15 peer-reviewed scientific articles with qualitative and/or 
quantitative approaches. The articles included were published between the year 2000 and 
2017. Result: From the review, themes and subthemes were found containing various factors 
that affect the self-care of diabetes patients. Inadequate communication, interaction and 
disease insight are factors that patients experienced to be obstacles for self-care. In contrast, 
factors that were considered to have a positive effect on self-care were acceptance, 
knowledge, patient education, motivational conversation, encouragement and confirmation, 
and sense of empowerment. Conclusion: Adult patients with type 2 diabetes are dependent on 
key factors to establish and maintain self-care. To help patients meet their self-care needs, 
healthcare professionals have a decisive role in identifying and responding the person behind 
the disease. Implications: With the increasing global prevalence of type 2 diabetes, it is 
important that the nursing education clarifies and emphasizes the factors which affect patient 
self-care in a positive direction. This will enable future nurses to implement measures that 
affect good self-care. 
 

 

Keywords: Acceptance, Collaboration, Diabetes mellitus type 2, Empowerment, Partnership, 
Self-care.  
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INTRODUKTION 
Val av ämne för uppsatsen var att få en fördjupning i hur sjuksköterskan i sin omvårdnad kan 
främja egenvården hos vuxna personer med typ 2 diabetes. Under flera av våra 
verksamhetsförlagda utbildningar har vi noterat vilka omställningar patienterna ställs inför vid 
typ 2 diabetes. Egenvården i diabetes är centralt och består av flertal komplexa moment. Det 
är en lång process att ta sig an sjukdomen, utföra livsstilsförändringar för att slutligen uppnå 
empowerment. Vi upplever att det behövs mer kunskap om vilken omvårdnad som bör 
tillämpas hos dessa patienter för att skapa förutsättningar för god hälsa. Patienter med typ 2 
diabetes fortsätter att öka, vilket gör det relevant att utforska åtgärder som kan vidtas.  
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 2 
Över hela världen ökar antalet personer som insjuknar i den kroniska sjukdomen diabetes 
(World Health Organisation [WHO], 2016). Typ 1- och typ 2 är de vanligaste formerna av 
diabetes (Socialstyrelsen, 2017). Gemensamt för diabetesformerna är förhöjd blodglukosnivå 
samt en ökad risk för allvarliga komplikationer och förtidig död (ibid.). Vid diabetes kan 
kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt, alternativt att bukspottkörteln 
inte producerar tillräckligt med insulin (WHO, 2017). Vid diabetes mellitus typ 2 sker en 
insulinresistens som innebär bristande produktion av insulin (ibid.). I världen står typ 2 
diabetes för 90 % av all diabetes (WHO, n.d.). Genom att undvika tobak, vara fysisk aktiv, ha 
hälsosamma matvanor samt bibehålla en normal kroppsvikt kan diabetes och dess 
konsekvenser fördröja utvecklingen av sjukdomen, förebygga komplikationer samt behandlas 
(WHO, 2017). Komplikationerna innefattar bland annat stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, 
synförlust, benamputation samt nervskada (WHO, 2016a). Från år 1980 till år 2014 har 
antalet personer med diabetes ökat från 108 miljoner till 422 miljoner (WHO, 2017). Redan år 
2012 orsakade diabetes 1,5 miljoner dödsfall i hela världen (WHO, 2016). Trots framgångsrik 
forskning om hur sjukdomen ska behandlas och åtgärdas, kommer typ 2 diabetes år 2030 vara 
den sjunde ledande dödsorsaken i världen (WHO, 2017). Orsakerna till ökningen av typ 2 
diabetes är komplexa (WHO, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2017) ökar prevalensen av typ 2 
diabetes delvis för att livslängden ökat. Andra orsaker till ökningen är att levnadsvillkoren har 
förändrats över tid och skapat osunda levnadsvanor som exempelvis brist på fysisk aktivitet i 
kombination med ett större och osundare näringsintag (WHO, 2016). Ett effektivt 
tillvägagångssätt för att minska risk för komplikationer och för tidig död är att främja en god 
egenvård (WHO, 2016a). Enligt WHO kan åtgärder som att främja en sund livsstil, erbjuda 
patientutbildning, regelbunden screening resultera i en god egenvård vid behandling av typ 2 
diabetes. Det skapar förutsättningar för en positiv behandling som förhindrar komplikationer 
och för tidig död (ibid.). 

 

Att leva med diabetes mellitus typ 2 
Personer som drabbas av typ 2 diabetes står inför en omställning som kan vara svår att hantera 
och påverkar en persons autonomi (Clarke, Baird, Perera, Hagger & Teede, 2014). En kronisk 
sjukdom som typ 2 diabetes påverkas av faktorer som sociala relationer, den unika individen 
och omgivningen (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). Förmågan att hantera sin 
sjukdom, egenvård samt behandling upplevs ofta som komplex (Clarke et al., 2014). Olika 
personer kan ha varierande upplevelser, känslor och uppfattningar om sjukdomen och dess 
påverkning på livsstilen (Clarke, 2009). Vid diagnosen typ 2 diabetes behöver personen finna 
ett förhållningssätt i att hantera och acceptera sin sjukdom (Bartol, 2012). Detta är viktigt 
eftersom det är personerna själva som dagligen lever med sjukdomen. Det krävs motivation, 
kunskap, självförtroende och färdigheter (ibid.). Att leva med typ 2 diabetes är en balansgång 
mellan attityden till sjukdomen, den personliga uppfattningen om egenvårdskapacitet och 
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socialt stöd (Clarke, 2009). För att upprätthålla en acceptabel blodsockernivå anses förmågan 
att adaptera och ta sig an sjukdomen vara den mest effektiva åtgärden (ibid.). Det innebär att 
personerna måste ta eget ansvar över sin sjukdom, lära sig hantera hinder och skapa förståelse 
för sjukdomen (Bartol, 2012). Att interagera typ 2 diabetes i sin vardag uppfattas som en 
komplex process och innefattar flertal steg för att uppnå en god egenvård och välbefinnande i 
sitt sjukdomstillstånd (Ahlin & Billhult, 2012). 
 

Egenvård 
Egenvården vid diabetes består av olika faktorer (WHO, 2016a). Faktorer som erbjuds av 
hälso- och sjukvården består av rådgivning, motiverande samtal och patientutbildning, med 
syfte att skapa medvetenhet och kunskap hos patienterna. Detta eftersträvas för att främja en 
god egenvård samt uppnå positiva behandlingsresultat (ibid.). Vid typ 2 diabetes 
rekommenderas att patienter får kontinuerligt stöd eftersom livsstilsförändringar anses svårt 
att genomföra och upprätthålla (Socialstyrelsen, 2017). Vid egenvården fattar individen 
dagligen beslut om hantering av sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 
Egenvården består av olika faktorer som en individ kan vidta vid sjukdom (WHO, 2016a). 
Faktorer består av åtgärder som behandlar och främjar hälsan. Syftet med egenvården är att 
uppmuntra hälsosamma val, erbjuda eventuella mediciner och screening samt behandling av 
komplikationer (ibid.). Eftersom typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom krävs det att patienterna 
utför livsstilsförändringar som bibehålls för att skapa en god egenvård (Socialstyrelsen, 2017). 
Långsiktigt upprätthållande av egenvården är komplex och utmanande (ibid.). Att aktivt sköta 
sin egenvård och behandling för att minska risk och utveckling för diabeteskomplikationer är 
centralt vid typ 2 diabetes (Clarke, 2009). 
 

Nationella riktlinjer för diabetesvård 
Enligt Socialstyrelsen (2017) visar forskningen i Sverige otillräckliga insatser från hälso- och 
sjukvården i att stödja patienter till en god egenvård. Hälso- och sjukvården ska ge stöd och 
motivera hälsosamma levnadsvanor för att förebygga och minska risker för komplikationer 
vid typ 2 diabetes. Socialstyrelsen betonar vikten av patienters rättigheter att få tillgång till 
nödvändig information. Det anses som en viktig åtgärd för att patienter ska kunna utföra en 
god egenvård. Målet är att skapa en god och jämlik vård. I Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för diabetesvård (2017) ska hälso- och sjukvården arbeta utifrån tre principer: 
behovs- och solidaritetsprincipen, människovärdesprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. De tre etiska principerna syftar till att adekvat åtgärd används 
för rätt patientgrupp. Sjuksköterskans arbetsområde är främst att arbeta utifrån 
människovärdesprincipen. Hälso- och sjukvården ska uppmuntra och motivera patienter till att 
utföra livsstilsförändringar. Genom att identifiera riskfaktorer kan hälso- och sjukvården se 
till att diabeteskomplikationer förhindras. Sjuksköterskan ska tillsammans med läkare, 
dietister, kuratorer, sjukgymnaster och fotvårdsterapeuter sätta upp mål som minskar risken 
för komplikationer. Syftet är att främja egenvården för att patienter ska kunna uppnå en ökad 
livskvalité. De personliga målen baseras på patientens förmåga att hantera behandlingen. 
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Detta innebär att patienten måste ha kunskap och vara väl insatt i sin egenvård för att 
behandlingen ska ge ett gott resultat (ibid.). 
 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Omvårdnad 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982;763) har sjuksköterskan som uppgift att förebygga 
och behandla patientens sjukdomstillstånd. Författningar, styrdokument, riktlinjer samt lagar 
för hälso- och sjukvården styr sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som innefattar sex grundläggande 
kärnkompetenser; person/patientcentrerad vård, samverkan i team, ledarskap, evidensbaserad 
vård, säker vård och informatik samt förbättringskunskap och kvalitetsutveckling. Dessa 
bygger på sjuksköterskans huvudansvar att främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan 
har ett etiskt ansvar och ska genom omvårdnad arbeta från en värdegrund som baseras på en 
humanistisk människosyn. Omvårdnad fokuserar på individens grundläggande behov, känslor 
och upplevelser i livet. Sjuksköterskans arbete kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, 
samt en helhetssyn på varje unik person och deras livssituation. Sjuksköterskan ska ha ett 
holistiskt perspektiv och arbeta utifrån omvårdnadsprocessen som innefattar ett etablerat 
partnerskap med patient och dess närstående. Partnerskap ger förutsättningar för bedömning, 
planering, diagnostik, genomförande samt utvärdering för omvårdnaden. Vid partnerskap ska 
sjuksköterskan ha respekt och visa omsorg för personens integritet, värdighet, autonomi och 
självbestämmande. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan erbjuda alla patienter möjligheter till 
förändring samt förbättring, hantera hälsoproblem, bibehålla eller återfå sin hälsa för att 
uppnå välbefinnande samt livskvalité. Det innebär att lyhördhet, empati och respekt i 
förhållande till patient utgör en grund i sjuksköterskans roll och förhållningssätt. 
Sjuksköterskans arbete präglas av att skapa möjlighet till jämlik vård samt individens 
möjlighet till hälsa och välbefinnande (ibid.). 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 
Sjuksköterskan förhållningssätt syftar till att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2017). Inom 
diabetesvården har sjuksköterskan en central roll. Sjuksköterskan ska ge individuellt anpassad 
information med respekt för patientens autonomi för att stödja patienten i dess sjukdom, 
behandling och egenvård. Detta eftersom att drabbas av kronisk sjukdom innebär att 
individens autonomi riskerar att bli hotad (ibid.). Sjuksköterskan ska därför visa respekt samt 
ta hänsyn till eventuella skillnader i syn på hälsa och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Ur ett etiskt perspektiv ställs det krav på sjuksköterskan att anpassa egenvården efter 
den unika personen (ibid.). När sjuksköterskan ska vidta åtgärder för att förbättra patientens 
egenvård bör ett brett perspektiv vidtas (Bartol, 2012). I patientens liv är diabetes endast en 
aspekt (ibid.). Sjuksköterskan ska därför ha ett förhållningssätt som är anpassat till den unika 
patientens hälsotillstånd, kognitiva förmåga, eventuella funktionsnedsättning, språklig och 
kulturella bakgrund samt mognad och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2017). Hänsyn skall även 
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tas till patientens relationer, arbete och familjeliv (Bartol, 2012). Dessa aspekter påverkar 
patientens attityd till egenvård och behandling (ibid.). Sjuksköterskans förmåga till 
helhetsperspektiv på patientens egenvårdskapacitet skapar förutsättningar att främja en god 
egenvård i alla aspekter (Clarke, 2009). Etiska dilemman kan uppstå exempelvis om patienten 
inte vill sköta sin egenvård (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskan ska således alltid ta 
hänsyn till patientens autonomi och balansera den i förhållande till etiska principer. 
Sjuksköterskan kan inte tvinga patienten till att sköta sin egenvård utan måste visa hänsyn och 
respekt för patientens självbestämmande och integritet (ibid.). 
 
Hälso- och sjukvården arbetar idag utifrån patientcentrerad vård som inriktar sig på den unika 
patientens preferenser och behov (Socialstyrelsen, 2017). Patientcentrerad vård innebär att 
sjuksköterskan ingår i partnerskap med patienten och dess anhöriga med syfte att deras 
integritet och värdighet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Varje unik person har 
individuella behov, värderingar, resurser samt förväntningar. Genom att sjuksköterskan 
tillämpar en patientcentrerad vård skapas förutsättningar för att patient samt närstående blir 
sedda och förstådda (ibid.). Vid patientcentrerad vård ansvarar sjuksköterskan för den 
omvårdnad som ska fokusera på patientens välbefinnande (Socialstyrelsen, 2017). Syftet är att 
ge det stöd som behövs för att patienten ska kunna uppnå realistiska mål. Patientcentrerad 
vård gör det möjligt för patienter att göra livsstilsförändringar med hänsyn till individens 
autonomi (ibid.). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Ett växande problem i världen är den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2. Det 
komplexa med typ 2 diabetes är att det påverkas av individens levnadssätt. Trots detta finns 
det bristande kunskaper samt upplevda svårigheter i att utföra livsstilsförändringar. Tidigare 
forskning visar att leva med typ 2 diabetes ställer krav på individen att ta sig an sjukdomen 
och uppnå en god egenvård. Vid god egenvård skapas förutsättningar till ett ökat välmående 
samt livskvalité. Egenvården består av flera komplexa multidimensionella aspekter och 
faktorer som ställer stora krav på både den unika individen och sjuksköterskan. Egenvård är 
avgörande för att förebygga eventuella komplikationer som kan uppstå, dessvärre är det en 
svår balansgång att uppnå en god egenvård. Det finns således ett behov av att beskriva 
faktorer som påverkar en människas förmåga att uppnå välbefinnande och livskvalité. Detta 
för att kunna tillämpa en omvårdnad med specifika individanpassade åtgärder som kan främja 
varje unik persons egenvård. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos vuxna med typ 2 
diabetes. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
Dorothea Orems omvårdnadsteori 

Dorothea Orem (2001) har utvecklat en egenvårdsteori “The self care deficit theory of 
nursing”. Definition av egenvård är enligt Orem att alla människor är i behov av en personlig 
omvårdnad i sin vardag. Teorin grundar sig i varje unik människas autonomi och att alla 
individer med rätt förutsättningar besitter en kapacitet att utföra en egenvård. Förmågan att 
utföra egenvård benämns egenvårdskapacitet. Vilket innebär att varje unik människa har en 
förmåga att utifrån sin egenvårdskapacitet göra val som främjar välbefinnandet. Enligt Orem 
har däremot inte alla människor en kapacitet att utföra egenvård. Den egenvård en människa 
utför är beroende av människans kontext. Det innebär att begränsningar i livssituationen samt 
miljön kan hindra egenvårdskapaciteten. Bristande egenvård kan uppstå när en person blir 
sjuk, saknar insikt och förståelse för vilka behov som är viktiga att uppfylla för att kunna leva 
ett tillfredsställande liv. Orem delar in sin omvårdnadsteori i tre huvudkomponenter; 
egenvård, bristande egenvård och omvårdnadssystem. 

Egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav 
I begreppet egenvård ingår tre centrala begrepp; egenvård, egenvårdsbehov och 
egenvårdskrav. 
Egenvård är en mänsklig bestämmande funktion som människan måste utföra för att 
tillfredsställa sina grundläggande behov och uppnå välbefinnande. Människas egenvård syftar 
till att upprätthålla liv, hälsan och nå en fortsatt utveckling. Orem menar att egenvård är en 
aktiv och medveten handling som en människa gör för sin egen skull för att uppnå hälsa och 
välbefinnande. Egenvård påverkas bland annat av individens integritet, mognad, kulturella 
kontext, familjekonstellationer, socialt sammanhang och på kunskap. 
Egenvårdsbehov syftar till människans funktion och utveckling för att upprätthålla livet. 
Begreppet egenvårdsbehov delas in i tre komponenter; universell egenvård, utvecklande 
egenvård samt egenvård vid nedsatt hälsa. Det centrala i begreppet universell egenvård är de 
livsviktiga behoven som en människa måste tillfredsställa för att möjliggöra fortsatt liv och 
utveckling. Utvecklande egenvård syftar till den unika individens utvecklingsprocess vilken är 
flexibel och dynamisk och pågår hela livet. Det innebär att alla människor i sin 
utvecklingsprocess genomgår olika faser. De olika faserna innefattar olika faktorer som 
påverkar individens utveckling. Egenvård vid nedsatt hälsa är när en person har förmåga att 
identifiera ett hälsoproblem. Vid hälsoavvikande tillstånd som sjukdom, medicinsk diagnos, 
skada och funktionshinder upplever människor nedsatt hälsa. Vid nedsatt hälsa kan den 
normala egenvårdsutvecklingen skadas, vilket resulterar i att individen behöver tillämpa nya 
åtgärder. Att personen anpassar sig efter sitt nedsatta hälsotillstånd, möjliggör fortsatt 
utveckling. 
Egenvårdskrav är den egenvårdskapacitet och handlingar som tillsammans måste tillgodoses 
för att uppnå hälsa. Om individen tillgodoser sina egenvårdskrav resulterar det i ett ökat 
välmående. 
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Egenvårdsbrist, egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar 
Egenvårdsbrist uppstår när en individ inte längre kan tillgodose sina egenvårdsbehov. Det kan 
bero på faktorer som psykisk och fysisk sjukdom, kunskapsbrist samt bristande förståelse för 
de personliga egenvårdsbehoven. Begreppet egenvårdsbrist delas in i begreppet 
egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. 
Egenvårdskapacitet är en människans förmåga att hantera sina behov och krav för att uppnå 
en adekvat egenvård. Människor kan påverka sin egenvårdskapacitet genom att utföra sin 
egenvård självständigt alternativt att ta hjälp av utomstående. Egenvårdskapaciteten påverkas 
av faktorer som levnadsvanor, social tillhörighet, ålder, kön, hälsotillstånd samt tillgång till 
hälso- och sjukvård. 
Egenvårdsbegränsning innebär en bristande förmåga att utföra egenvårdshandlingar vilket 
resulterar i en egenvårdsbrist. Det sker när en människa har egenvårdskrav som är större än 
människans egenvårdskapacitet. Begränsningarna innefattar bristande kunskap och förståelse 
för att utföra egenvårdshandlingar. När en människa inte kan utföra sin egenvård är personen i 
behov av omvårdnad. 
 
Omvårdnadssystem, omvårdnadskapcitet och hjälpmetoder 
Omvårdnadssystemet innefattar omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och omvårdnadssystem. 
Omvårdnadssystemet är den struktur som baseras på relationen mellan sjuksköterska och 
patient. 
Omvårdnadskapacitet innefattar den attityd, kunskap samt färdighet som sjuksköterskan 
behöver för att kunna utföra omvårdnad. Vilket innebär att omvårdnadskapacitet krävs för att 
patienter ska få möjlighet att kunna hantera sina egenvårdsbrister. 
Hjälpmetoder består av de olika faktorer sjuksköterskan kan tillämpa för att stödja patienten. 
Sjuksköterskans hjälpmetoder består av stöd, rådgivning samt att vägleda patienterna i sin 
egenvård. Det innebär att sjuksköterskan hjälper patienten att sätta upp mål för patientens 
egenvård. 
Omvårdnadssystem är den struktur som syftar till att kompensera eller övervinna hinder i 
egenvården. Omvårdnadssystem delas in i tre komponenter; fullständigt kompenserande, 
delvis kompenserande samt undervisande och stödjande omvårdnad. Fullständigt 
kompenserande innebär människor som saknar förmåga att utföra egenvård självständigt. 
Dessa människor är i behov av fullständigt kompenserande omvårdnad från sjuksköterska. 
Delvis kompenserande innefattar människor som till viss del självständigt kan utföra 
personlig egenvård. Sjuksköterskan behöver kompensera med den egenvård som patienten 
inte har kapacitet till att utföra. Undervisande och stödjande omvårdnad innebär människor 
som har förmåga att utföra självständig egenvård men är i behov av vägledning och stöd från 
sjuksköterska. 
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METOD 
 

Design 
Arbetet är utformat som en litteraturstudie med syftet för att skapa förståelse, samt uppnå en 
överblick inom utvalt område. Enligt Polit och Beck (2017) är en litteraturstudie lämplig 
eftersom den ger vägledning om befintliga problem inom ett ämnesområde, i detta fall 
egenvård av typ 2 diabetes patienter. Valet av litteraturstudie utfördes utifrån valt 
problemområde med syftet att samla in det material som krävs för att skapa en ny helhetsbild. 
Litteraturstudien har utförts genom datainsamling av vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 
kvantitativ ansats vilka har analyserats, kvalitetsgranskat med hänsyn till etiska aspekter. 
Detta för att slutligen sammanställas i en slutlig strukturerad litteraturstudie. 

 

Urval 
Valet av litteratur bestod av aktuell forskning, omvårdnadsrelevanta vetenskapliga artiklar och 
akademiska publikationer, relaterade till studiens syfte. För att kunna uppnå ett relevant 
underlag ska ett varierande urval eftersträvas (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). Rosén (2012) beskriver att syftet med studien kan uppfyllas genom att tillämpa 
urvalskriterier. Inklusionskriterier för denna litteraturstudie innefattade originalartiklar med 
både kvalitativ samt kvantitativ ansats med relevans för ämnet. För att begränsa sökområdet 
valdes artiklar från vetenskapliga tidskrifter som är publicerade mellan åren 2000–2017. I 
PubMed var inklusionskriteriet “last ten years”. För att besvara syftet var ett 
inklusionskriterium att urvalet endast skulle inkludera vuxna personer med typ 2 diabetes från 
åldern 18 år och uppåt. Ytterligare inklusionskriterier var artiklar skrivna på svenska 
alternativt engelska, samt artiklar med tillgång till fulltext och peer reviewed artiklar. Artiklar 
med ett etiskt godkännande alternativt etiskt resonemang, samt artiklar med tydliga syften och 
välskrivna metoder inkluderades. För att uppnå en överblick av artiklarnas innehåll var ett 
inklusionskriterium att artiklarna hade abstract. Enligt Polit och Beck (2017) är det 
betydelsefullt att artiklar innehåller ett abstract eftersom det styrker artikelns intention. 
Exklusionskriterier bestod av litteraturöversikter samt pilotstudier. Ytterligare 
exklusionskriterier var artiklar som endast fokuserade på den medicinska aspekten samt 
artiklar som enbart fokuserade på de yrkesverksamma professionerna. Fler exklusionskriterier 
var artiklar som fokuserade på patienter som riskerade att utveckla typ 2 diabetes samt artiklar 
som utlämnade patientperspektivet. 

Willman et al. (2016) beskriver att det vetenskapliga värdet ökar om artiklar 
kvalitetsgranskas. Kvalitetsgranskning bidrar även till att studier med systematiska fel kan 
undvikas (ibid.). Kvalitetsbedömning av artiklar i denna litteraturstudie har gjorts utifrån ett 
individuellt utformat granskningsprotokoll inspirerat av Willman et al. (2016), se bilaga 1. 
Kvalitetsnivån på artiklarna baseras på ett poängsystem med de olika betygen hög, medel och 
låg (ibid.). För att skapa ett tillförlitligt underlag har artiklar valts av hög alternativt medel 
kvalité. Författarna har utfört en objektiv och individuell bedömning av artiklarnas 
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kvalitetsnivå. Detta utfördes för att kunna analysera artiklarnas innehåll, kvalité samt 
vetenskapliga evidens vilket rekommenderas av Willman et al. (2016). 

 

Datainsamling 
En litteraturstudie syftar till att finna vetenskapligt stöd för fortsatt problemformulering 
(Wallengren & Henricson, 2012). Det krävs tillgång till lämpligt underlag för att skapa 
omfattande material. Tydlig forskningsanknytning, problemformulering och ett tydligt syfte 
ökar examensarbetets trovärdighet (ibid.). Insamling av litteratur har utförts i två steg, en 
inledande och en egentlig. Detta för att stärka innehållsvaliditeten i studien (Östlundh, 2012). 
Datainsamling har införskaffats på Södertörns Högskolas bibliotek för att få tillgång till ett 
brett utbud av artiklar. Polit och Beck (2017) betonar vikten av att välja databaser som 
innefattar ett brett utbud av omvårdnadsartiklar samt där det finns möjlighet att utföra 
sökbegränsningar. Databaserna som använts är CINAHL, PubMed samt SveMed+. 
Databaserna CINAHL och PubMed valdes på grund av den stora omfattningen av 
vetenskapliga omvårdnadsartiklar. SveMed+ användes för att inkludera skandinaviska 
omvårdnadsartiklar. 

Inledningsvis utfördes en fri sökning i databaserna med termerna type 2 diabetes AND nurs* 
AND self care för att införskaffa grundläggande information inom området. Det är 
nödvändigt att identifiera relevant information eftersom det krävs en förmåga att kunna söka, 
samla in och att analysera data (Östlundh, 2012). För att kunna påbörja datainsamlingen 
användes tesaurusar. Tesaurusar är en ämnesindelad ordlista (Östlundh, 2012). Tesaurusar 
valdes att användas i databaserna för att optimera sökresultatet, samt för att uppnå ett bredare 
material till urvalet. Det utförs för att identifiera lämpliga sökord (Östlundh, 2012). Sökorden 
baseras på databasernas tesaurusar, CINAHL Headings i CINAHL och MeSH-termer i 
PubMed. Alternativa fritext ord användes även för att få ett större utbud kopplat till syftet. De 
utvalda 13 sökorden utifrån syfte och teraususar var termerna; Behaviour, Diabetes Mellitus, 
Type 2, Empowerment, Exercise, Learning, Motivation, Motivational Interviewing, Nurs*, 
Nurse, Nursing, Self Care, Self Manangement och Typ 2 diabetes. Sökorden valdes att 
kombineras i olika ordningar för att utforska sökningsresultatet och införskaffa relevanta 
artiklar. Detta redovisas i en strukturerad sökmatris, se tabell 1. Boolesk söklogik används vid 
sammansättning av sökord (Polit & Beck, 2017). Sammansättningen används för att begränsa 
eller att utöka sökresultatet. De grundläggande sökoperatorerna är AND, NOT och OR (ibid.). 
Booleska operatorn AND användes för att begränsa och skapa samband mellan sökorden. 
Detta för att uppnå en specifik litteratursökning i förhållandet till syftet. NOT används för att 
avgränsa samt utesluta termer under sökningsprocessen (Polit & Beck, 2017). Operatorn OR 
utökar sökningsresultatet (ibid.). Vid litteratursökningen valdes endast operatorn AND för att 
uppnå en begränsad sökning. Trunkering (*) användes på sökordet Nurse eftersom det 
möjliggör former av en ordstam enligt Polit och Beck (2017). Det innebär att ändelsen tas bort 
och stammen blir kvar (ibid.). Det resulterade i att databasen tog bort alla ord som hade nurs 
som stam, vilket gav fler sökträffar. 
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Under den inledande fasen i en litteratursökning undersöktes utbudet av artiklar inom det 
specifika området för att uppnå en översikt samt se nödvändiga begränsningar. Inledande 
fasen utgör grunden för sökarbetet (Östlundh, 2012). Vid inledande sökning påträffades ett 
antal artiklar med viss orelevans till ämnesområdet. Därefter lades sökord till för att 
specificera och avgränsa. I den egentliga informationssökningen applicerades först ett 
systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt samt avgränsningar relevant till ämnesområdet 
och syftet. Avgränsningar utfördes för att skapa en hög kvalité på materialet samt relevans 
inom ämnet. Östlundh (2012) menar att avgränsningsfunktioner underlättar sortering och 
urvalet inom ämnet. Att avgränsa tidigt vid informationssökning anses betydelsefullt eftersom 
vetenskapliga artiklar anses vara en färskvara (ibid.). I den egentliga informationssökningen 
preciserades sökningarna efter urvalskriterierna. Urval av artiklar specifika till syftet 
upplevdes bristfälligt. Slutligen gjordes fynd på de valda databaserna. Sökningarna 
resulterade därför i flertal dubbletter. Därefter utfördes även sekundärsökning på en artikel 
som svarade an på syftet. Detta resulterade i nya fynd av två relevanta artiklar. Slutligen gav 
sökorden med urvalskriterier totalt 453 sökträffar på artiklar. Den egentliga 
informationssökningen har dokumenterats och sammanställts, se tabell 1. 

Artiklar valdes till en början ut efter rubrik som var relevant till ämnesområdet. Därefter lästes 
abstractet separat av författarna för att uppnå en översikt av artikelns innehåll. Artiklar som 
inte innehöll abstract, alternativt inte ansågs vara relevanta till ämnesområdet valdes bort. 
Slutligen återstod 52 antal artiklar som enskilt lästes igenom av författarna. Därefter 
påbörjades kvalitetsgranskning av artiklar som resulterade i 15 stycken relevanta till syftet. 
Litteratur underlagets styrka bestäms av varje enskild artikels vetenskapliga kvalité (Willman 
et al., 2016). Den slutgiltiga evidensstyrkan skapas av författarnas analys av insamlad data 
(ibid.). Artiklar som uppnådde låg kvalité i kvalitetsgranskningen sorterades bort. Två artiklar 
saknade godkännande av en etisk kommitté. Detta bidrog till att artiklarna endast uppnådde 
medelkvalité. Artiklarna valdes att inkluderas eftersom artiklarna innehöll ett etiskt 
resonemang samt skriftligt samtycke från deltagarna. Kvalitetsgranskningen av artiklar 
redovisas i en artikelmatris, se bilaga 2 och 3. Syftet är att uppnå en tydlighet och överblick 
för läsaren (Willman et al., 2016). 

 

Tabell 1. Sökmatris. 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Inklusions
kriterier 

Antal träffar Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

(Författare 
och årtal) 

20170906 CINAHL Type 2 diabetes AND 
Nurs* AND Self care 
[CINAHL Heading] 

284 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

124 

(5 dubbletter) 

53 8 Halkoaho et 
al. 2014 
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20170906 Pubmed Diabetes Mellitus, 
Type 2 [MeSh] AND 
Nurse AND Self care 
[MeSh] AND Self 
Management AND 
Behaviour [MeSh] 
AND Motivation 
[MeSh]  

17 Last 10 
years, Full 
Text 

17 17 6 Mulder et 
al. 2015 

20170913 Swemed+ Diabetes Mellitus, 
Type 2 [MeSh] AND 
Empowerment  

3 Peer 
Reviewed 

3 2 2 Isaksson et 
al. 2015 

20170913 CINAHL Diabetes Mellitus, 
Type 2 [CINAHL 
Heading] AND 
Learning [CINAHL 
Heading] AND Self 
care [CINAHL 
Heading] 

95 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

39 

(1 dubblett) 

26 11 Herre et al. 
2016 

Mathew et 
al. 2012 

Nagelkerk 
et al. 2006 

20170913 CINAHL Motivational 
interviewing 
[CINAHL Heading] 
AND Diabetes 
mellitus, type 2 
[CINAHL Heading] 
AND Self care 
[CINAHL Heading] 

33 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

14 

(1 dubblett) 

23 5 Long & 
Gambling, 
2012 

20170913 CINAHL Diabetes Mellitus, 
Type 2 [CINAHL 
Heading] AND Self 
care [CINAHL 
Heading] 

2312 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text, 
AND 
motivation 
[CINAHL 
Heading] 

35 

(3 dubbletter) 

14 3 Gao et al. 
2013 

20170913 CINAHL Type 2 diabetes AND 
Nurs* AND 
Behaviour [CINAHL 
Heading] 

206 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text, 
AND 
exercise 
[CINAHL 
Heading] 

20 

(2 dubbletter) 

9 3 Brobeck et 
al. 2014  

Oftedal 
2014 

20170925 CINAHL Diabetes Mellitus, 
Type 2 [CINAHL 
Heading] AND 
Motivation 
[CINAHL Heading] 

105 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

33 

(3 dubbletter) 

11 4 Jutterström 
et al. 2012 
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AND Self care 
[CINAHL Heading] 

20170926 CINAHL Diabetes Mellitus, 
Type 2 [CINAHL 
Heading] AND 
Empowerment 
[CINAHL Heading] 
AND Self care 
[CINAHL Heading] 

113 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

52 

(2 dubbletter) 

29 7 Cortez et al. 
2017 

20170926 CINAHL Diabetes Mellitus, 
Type 2 [CINAHL 
Heading] AND Self 
care [CINAHL 
Heading] AND 
Nursing  

285 2000-2017, 
Peer 
Reviewed, 
Full Text 

116 

(3 dubbletter) 

27 3 Karlsen et 
al. 2012 

20170926 CINAHL Sekundärsökning av 
Jutterström et al. 
2012. Turning points 
in self-management 
of type 2 diabetes.  

- - - - - Hörnsten et 
al. 2011 

Hörnsten et 
al. 2004 

 

 

Dataanalys 
Vid genomgång av litteratur är syftet att ta tillvara på tidigare forskning (Rosén, 2012). Detta 
skapas genom tillförlitligt underlag samt att tillämpa litteraturen på vetenskaplig grund. Vid 
litteraturstudie uppnås ett mer översiktligt och heltäckande material och underlag för analys. 
Vid litteraturstudier är det viktigt att problemformuleringen och studiens syfte kan besvaras 
med data från relevanta studier och artiklar (ibid.). Vid dataanalys är det syftet och 
forskningsfrågan som styr analysmetod (Wallengren & Henricson, 2012). Friberg (2012c) 
beskriver vikten av ett kritiskt underlag vid sammanställning av litteratur. Vid 
dataanalysprocessen läste författarna artiklarna individuellt för att skapa en ny helhetsbild. 
Vald litteratur har därefter analyserats och granskats opartiskt. Friberg (2012) betonar vikten 
av att skapa en översikt av innehållet. För att uppnå en översikt är det viktigt att göra en 
sammanställning av det material som valts ut (ibid.). 

Tydlig beskrivning av litteraturanalysen gör det möjligt för läsaren att förstå hur författarna 
analyserat resultatet (Friberg, 2012b). Enligt Friberg (2012a) ska litteraturanalysen utföras i 
tre steg. Under analysprocessen ska studiens syfte vara i fokus, så att datamaterialet efter 
analysen kan utforma en ny helhetsbild (Danielson, 2012). I första steget lästes materialet för 
att få en helhetsbild (Friberg, 2012a). Enligt Polit och Beck (2017) är tematisk analys av 
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litteratur ett sätt att få överblick om de bärande enheterna. I steg två koncentrerades materialet 
och väsentliga delar lyftes fram och mindre betydelsefulla delar tonades ned. 
Tillvägagångssättet användes för att identifiera likheter och skillnader samt för att skapa en 
kartläggning av återkommande mönster vilket rekommenderas av Willman et al. (2016). 
Därefter sammanfattades artiklarnas likheter och skillnader i en artikelmatris, se bilaga 2 och 
3. Enligt Willman et al. (2016) är den viktigaste delen i analysen att identifiera likheter och 
skillnader. I steg tre genomfördes en kategorisering där teman och kategorier valdes ur det 
koncentrerade materialet. Fynd från artiklarnas likheter och skillnader identifierades och 
presenteras i resultatdelen. Begrepp och meningar från artiklarna skrevs ut i löpande text i 
resultatdelen för att säkra att syftet besvarats. Därefter kunde nyckelbegreppen utformas. 
Nyckelbegreppen sammanfattades och skrevs därefter ut i löpande text. Enligt Friberg 
(2012a) ska kvalitativ data och kvantitativ data presenteras på olika sätt. Kvalitativ data 
presenteras utifrån teman och kategorier medan kvantitativ data presenteras utifrån statistik 
och kan därför inte helt och hållet jämföras med varandra i resultat (ibid.). 

 

Etiska aspekter 
Inför en litteraturstudie ska författarna reflektera över etiska överväganden (Polit & Beck, 
2017). Det innebär att det ställs krav på tillförlitligheten vid en litteraturstudie samt på 
författarna (Rosén, 2012). Författarna har övervägt de etiska aspekterna i litteraturstudien för 
att värna om människors värde, självbestämmande samt integritet, vilket rekommenderas av 
Polit och Beck (2017). Polit och Beck betonar vikten att vid studerande av mänskliga aktörer 
skall deras rättigheter alltid skyddas. Etiska aspekter och reflektion har legat till grund för 
litteraturstudien. Valda vetenskapliga artiklar med relevans för ämnet, samt godkända från 
etiska kommittéer alternativt att ett noggrant etiskt övervägande utförts har inkluderats till 
litteraturstudien. Artiklar som användes var vetenskapliga tidskrifter och artiklar som 
genomgått en noggrann vetenskaplig granskning samt peer review artiklar. I ett resultat får 
data inte utelämnas, manipuleras eller förvrängas på grund av ens egna åsikter (Polit & Beck, 
2017). Valet av artiklar har därför inte valts ut och påverkats efter författarnas egna åsikter. 
Polit och Beck (2017) betonar även vikten av att data analyseras objektivt. För att undvika 
misstolkningar och få en korrekt förståelse av artiklar har lexikon använts för vissa begrepp 
vid översättning från engelska till svenska. God forskningsetik innebär hänsyn samt respekt i 
tolkning av andras forskningsarbeten (Polit & Beck, 2017). Grunden i arbetet är hederlighet 
och ärlighet. Oredlighet i form av plagiat uppfyller inte en god forskningsetik. God 
forskningsetisk har varit vägledande för litteraturstudien. 
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RESULTATREDOVISNING 
Resultatet presenterar faktorer som påverkar egenvården hos vuxna med typ 2 diabetes. 
Litteraturanalysen baseras på 15 artiklar, tio stycken kvalitativa, fyra stycken kvantitativa 
studier samt en studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I litteraturstudiens resultat 
framkom tre huvudteman och sju subteman. Det första temat är Emotionella aspekter, vilket 
har tre subteman; Sjukdomsinsikt, Acceptans, och Empowerment. Det andra temat är 
Kommunikation, med två subteman; Samverkan samt Uppmuntran och bekräftelse. Tredje 
huvudtemat är Kunskap, med två subteman; Patientutbildning och Motiverande samtal. Detta 
redovisas i Tabell 2, Artikelteman. 

 

Tabell 2. Artikelteman. 
Huvudtema Emotionella aspekter Kommunikation Kunskap 

Subtema 
Artikel Sjukdomsinsikt Acceptans Empowerment Samverkan Uppmuntran 

& Bekräftelse Patientutbildning Motiverande 
samtal 

Mulder et al. (2015)    x    
Halkoaho et al. 
(2014) 

 x   x   

Isaksson et al. (2015)   x  x   
Herre et al. (2016)     x x  
Matthews et al. 
(2012) 

x x      

Nagelkerk et al 
(2006) 

x   x x x  

Long och Gambling 
(2012) 

     x  

Gao et al. (2013)  x      
Oftedal (2014)    x    
Brobeck et al. (2014)       x 
Cortez et al. (2017)   x     
Karlsen et al. (2012)    x    
Jutterström et al. 
(2012) 

 x      

Hörnsten et al. (2004)  x      
Hörnsten et al. (2011) x x   x   
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Emotionella aspekter 
Sjukdomsinsikt 
Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) identifierade i sin studie de vanligaste hindren vid 
egenvård hos personer med typ 2 diabetes. Enligt Nagelkerk et al. var upplevda hinder; brist 
på kunskap om hälsosamma matvanor, brist på förståelse för aktuell vårdplan, brist på 
glykemisk kontroll, en känsla av hjälplöshet och frustration över fortsatt 
sjukdomsprogression. Nagelkerk et al. visar i sitt resultat att ett flertal patienter upplevde att 
de begränsade resurserna motverkade patienterna till att utföra en god egenvård. Mathew, 
Gucciardi, De Melo och Barata (2012) menar att bristande sjukdomsinsikt hos patienterna 
består till största del av bristande acceptans till sjukdomen. Det resulterade i att patienter 
upplevde en oro, frustration och rädsla för sin sjukdom (ibid.). Även Hörnsten, Jutterström, 
Audulv och Lundman (2011) menar att bristande acceptans är en av de vanligaste hinder som 
påverkar egenvården. Hörnsten et al. beskriver att det finns svårigheter för patienterna att 
interagera med deras typ 2 diabetes existentiellt och emotionellt. Det resulterade i svårigheter 
för patienterna att anpassa och utföra en god egenvård. Hörnsten et al. menar att när 
patienterna uppnådde en emotionell vändpunkt skedde ett plötsligt behov för patienterna att 
agera och ta ansvar över sin sjukdom. När den emotionella vändpunkten hade skett 
accepterade patienterna istället sjukdomen och egenvårdshandlingarna upplevdes därmed inte 
som besvärliga. Hörnsten et al. beskriver att när patienterna accepterade sjukdomen 
emotionellt och existentiellt kunde en god egenvård tillämpas i vardagen. Hörnsten et al. 
menar att det är patienternas subjektiva känslor, tankar samt uppfattningar om sjukdomen som 
påverkar deras egenvård. Hörnsten et al. menar även att patienter med typ 2 diabetes lever 
med en kontinuerlig inre kamp och konsekvenserna av sjukdomen påverkar deras 
välbefinnande. Välbefinnandet hos patienterna kunde även minska eftersom att utföra 
egenvårdshandlingar ställde stora krav i patienternas dagliga liv (ibid.). 
 

Acceptans 
Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2014) beskriver i sin studie att patienter med 
typ 2 diabetes ansåg att acceptans, positiv attityd och kunskap var de viktigaste faktorer för att 
kunna hantera sin egenvård. Även Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) menar att 
patientens förståelse och det personliga engagemanget för sjukdomen påverkar hur de utför 
sina egenvårdshandlingar. Mathew et al. (2012) beskriver även att kvinnor hade det lättare att 
identifiera sig med sin typ 2 diabetes än män. Resultatet visade att både kvinnor och män 
ansåg att acceptans var en av de viktigaste faktorerna för att kunna uppnå god egenvård 
(ibid.). Andra faktorer som visats vara betydelsefulla för att acceptera sin sjukdom och uppnå 
en god egenvård är information och motivation (Gao, Wang, Zhu, & Yu, 2013). Gao et al. 
utförde ett egenvårdsprogram där patienter med typ 2 diabetes fick använda sig av modellen 
IMB (Information-Motivation-Behavioural-Skills). IMB-modellens fokus var på faktorerna 
information, motivation och beteende med syfte att främja god egenvård hos patienter med 
typ 2 diabetes. I Gao et al. kvantitativa studie visade resultatet att kommunikation, socialt stöd 
och egenvårdsförmåga var de tre viktigaste faktorerna för att uppnå ett positivt 
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egenvårdsbeteende. Patienter med dessa tre faktorer gav ökad kunskap samt förståelse hos 
patienten (ibid.). 

Hörnsten et al. (2011) beskriver betydelsen av patienternas motivation för egenvården, 
eftersom de ger förutsättningar för att undvika allvarliga komplikationer samt skapar 
möjlighet till ökat välbefinnande (ibid.). Jutterström, Isaksson, Sandström och Hörnsten 
(2012) beskriver att integration av typ 2 diabetes och egenvården sker i en kontinuerlig 
process. Detta innebär att alla personer genomgår olika utvecklingsprocesser och har därför 
olika förståelser för sjukdomen. Detta för att senare interagera med sjukdomen för att kunna 
finna en personlig förmåga att hantera sin sjukdom samt ta sig an den. Jutterström et al. menar 
att det sker en vändpunkt i sjukdomsprocessen vilket innebär ett nytt sätt att se på sjukdomen. 
Det resulterar i att typ 2 diabetes och egenvården accepteras av patienten, vilket resulterar i ett 
ökat välmående (ibid.). 

 

Empowerment 
Vid egenvård belyser Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall och Hörnsten (2015) att det 
finns signifikanta skillnader hos olika patienter när det kommer till beredskap att förändras 
beroende på hur länge de haft diabetes. Isaksson et al. kvantitativa studie baserades på ett 
frågeformulär. I frågeformuläret utfördes en skattning av deltagarnas egna uppfattning av 
empowerment. Skattningen av empowerment mätes objektivt och redovisades slutligen i ett 
medelvärde. Människor har olika förmågor att acceptera och ta sig an sin sjukdom för att 
slutligen uppnå empowerment. Empowerment är en process som utvecklas och stärks med 
tiden (ibid.). I en kvantitativ studie gjord av Cortez et al. (2017) studerades effekten av ett 
empowerment-program hos personer med typ 2 diabetes. Cortez et al. (2017) studie baserades 
på en kontrollgrupp och en interventionsgrupp och mätning av HbA1c, LDL, HDL, DBP, TC 
samt VLDL utfördes. Resultat i studien visade en förbättring i den metaboliska kontrollen 
samt förbättrad egenvård. Enligt Cortez et al. berodde förbättringen på att empowerment-
programmet fokuserade på personernas individuella målsättningar. Fokuset vid målsättningen 
var att förändra beteendemässiga samt psykosociala aspekter vid egenvården (ibid.). I 
Isaksson et al. (2015) studie undersöktes uppfattningar om empowerment, egenvårdsförmåga 
samt behov av egenvårdsstöd bland deltagare med typ 2 diabetes. Resultatet visade att det 
fanns ett samband mellan faktorerna självinsikt, beredskap samt hur länge en person har haft 
typ 2 diabetes, för att patienterna skulle kunna utföra en förändring och uppnå empowerment. 
Isaksson et al. visar att om en person haft diabetes under en längre tid fanns större möjligheter 
att utveckla empowerment, självinsikt och beredskap till att utföra en god egenvård. 

 

Kommunikation 
Samverkan 
Oftedal (2014) beskriver att patienter med typ 2 diabetes upplevde brist i praktiskt stöd och 
samarbete, faktorer som påverkade deras insatser för att utföra en god egenvård. Oftedal 
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betonar den komplexa processen som hälso- och sjukvården står inför att motivera patienter 
att utföra och upprätthålla en god egenvård. I studien framkom det att patienter upplevde 
bristande stöd och vägledning vid hantering av egenvård, med negativ verkan på patienternas 
egenvård som följd. Detta resulterade i konsekvensen att patienternas motivation till att 
upprätthålla god egenvård minskade (ibid.). Karlsen, Oftedal och Brus (2012) kvantitativa 
studie undersökte patienters upplevelser av stöd från närstående i relation till hinder vid 
utförandet av egenvård via ett frågeformulär. Karlsen et al. menar att det krävs mer 
uppmärksamhet från hälso- och sjukvården, samt att patientgruppen bör erbjudas adekvat 
stöd. Resultatet visade att om hälso- och sjukvården fokuserade på att förebygga 
diabeteskomplikationer så skapades möjligheter för patienterna till att förbättra sin egenvård 
(ibid.). Nagelkerk et al. (2006) identifierade brist på förståelse som ett hinder från hälso- och 
sjukvården. Patienterna fick till exempel information som var generell och inte 
individualiserad. Vidare uppnåddes inte en djupare förståelse mellan patient och sjuksköterska 
vilket bidrog till att patienternas motivation minskade. Resultatet visade att om vårdpersonal 
inte hade förståelse för patienten kan patienten misslyckas med att upprätthålla en god 
egenvård. Nagelkerk et al. visar att patienter som fick ett dåligt intryck av vårdpersonalen fick 
minskad motivation att följa egenvårdsrekommendationer. En annan faktor som patienterna 
upplevde minskade deras motivation var att progressionen av sjukdomen var oundviklig 
(ibid.). Hörnsten et al. (2004) undersökte den gemensamma förståelsen mellan sjuksköterska 
och patienter med typ 2 diabetes. Resultatet visade att det uppstod svårigheter i samarbetet 
och kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Hörnsten et al. menar att det är 
patientens förväntningar om behandlingen samt hur sjuksköterskan tillämpar adekvata 
omvårdnadsåtgärder som påverkar hur patienten utför sin egenvård. Det krävs en gemensam 
förståelse mellan sjuksköterska och patienten för att kunna utföra planering av en meningsfull 
egenvård. Om sjuksköterskan och patienten ingick i ett partnerskap med fokus på att lyfta 
fram patientens kunskaper och förståelse av sjukdomen så blev resultatet en god egenvård 
(ibid.). 
 
I en studie av Mulder, van Belzen, Lokhorst och van Woerkum (2015) var syftet att identifiera 
det egenvårdsstöd som sjuksköterskan kunde erbjuda till patienter med typ 2 diabetes. I 
resultatet framkom det att sjuksköterskan brister i rådgivning gällande livsstil och 
beteendeförändring. Bristerna bestod av att sjuksköterskan inte uppmanade och uppmuntrande 
patienterna till att utföra livsstilsförändringar. Mulder et al. menar även att sjuksköterskan vid 
rådgivning ignorerade patientens underliggande kunskaper, känslor samt åsikter. Resultatet 
visade brister i kommunikationen och samarbetet mellan patient och sjuksköterska. Detta 
eftersom rådgivningen inte berörde viktiga åtgärder som kunde vidtas för att stödja och 
uppmuntra en god egenvård (ibid.). 

 

Uppmuntran och bekräftelse 
Enligt Nagelkerk et al. (2006) är uppmuntran, bekräftelse samt stöd effektiva faktorer som bör 
vidtas för att stödja patienter med typ 2 diabetes i deras egenvård. Nagelkerk et al. visade att 
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om omgivningen hade en positiv attityd resulterade det i ett förhållningssätt som inspirerade 
och speglade av sig på patienterna. Genom en positiv attityd till patienterna skapades ett ökat 
engagemang samt motivation hos patienterna. Det resulterade i att patienterna uppnådde ett 
personligt behov av att tillämpa en god egenvård (ibid.). Hörnsten et al. (2011) beskriver att 
en av de viktigaste åtgärderna för att stödja patienten vid egenvården är att sjuksköterskan 
ingår i ett partnerskap med patienten. Enligt Hörnsten et al. uppnåddes ett partnerskap om 
sjuksköterskan gav adekvat information och kunskap om sjukdomen. Partnerskap 
underlättade patientens förmåga att ta kontroll över sin sjukdom. Enligt Hörnsten et al. bör 
sjuksköterskan även uppmuntra patienten att följa livsstilsrekommendationer samt hjälpa 
patienten att finna balans i livet. 
 
Halkoaho et al. (2014) menar att sjuksköterskans omvårdnad var extra viktig när patienterna 
upplevde misslyckande i att följa riktlinjerna för egenvården. Isaksson et al. (2015) visar att 
kvinnor har ett större behov av uppmuntran, bekräftelse samt stöd för att klara av sin egenvård 
än män. Enligt Halkoaho et al. (2014) är förmågan att skapa en god egenvård associerat med 
ett kontinuerligt långvarigt stöd från sjuksköterska samt närstående. Isaksson et al. (2015) 
visar även att patienter som haft diabetes en längre tid (10–15 år) samt de patienter som 
nyligen diagnostiserats (0–3 år) upplevde ett större behov av stöd. Nagelkerk et al. (2006) 
beskriver att patienter uppskattar om deras närstående är engagerade i egenvården. Även 
Herre, Graue, Kolltveit och Gjengedal (2016) belyser att om närstående ger stöd skapas 
förutsättningar för en förbättrad egenvård. Resultatet i Halkoaho et al. (2014) studie visade att 
patienter som hade ett socialt stöd från närstående uppnådde en ökad motivation till att utföra 
förändringar, med positiv effekt på egenvården. Halkoaho et al. beskriver att stödet från 
närstående kunde resultera i upprätthållande egenvårdshandlingar som exempelvis 
träningsrutiner och hälsosamma matvanor i hemmet. Krävande närstående kunde däremot ha 
en negativ effekt på egenvården (ibid.). Även Oftedal (2014) beskriver att stöd från 
närstående är avgörande för en uppnå en optimal egenvård och acceptans av sjukdomen. Att 
vidta beteendeförändringar som främjar egenvården är utmanande och ett flertal patienter har 
svårt att uppnå en optimal glykemisk kontroll samt ett hållbart egenvårdsbeteende (ibid.). 

 

Kunskap 
Patientutbildning 
Mathew et al. (2012) menar att patienter som erbjuds adekvat kunskap samt information om 
egenvårdshantering skapar förutsättningar för att identifiera sig med sin typ 2 diabetes samt 
skapa förståelse för sjukdomen. Herre et al. (2016) beskriver att patienter som deltog i 
egenvårdsutbildning fick ökad kunskap om sin sjukdom. Egenvårdsutbildningen resulterade 
även i en ökad förståelse för patienterna om hur de kunde hantera sin sjukdom i vardagslivet. 
För att patienter ska kunna hantera sin sjukdom är det viktigt att de erbjuds adekvat 
information vid egenvårdsutbildningen. Herre et al. betonar att egenvårdsutbildning i grupp är 
värdefull för patienterna. Patienterna erhöll mer information när de fick diskutera erfarenheter 
och upplevelser med andra deltagare. Patienterna upplevde sig mer självsäkra i sin sjukdom 
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om de fick dela sina upplevelser tillsammans med andra som befann sig i liknande situationer. 
Herre et al. menar att en förbättring av patienternas självförtroende resulterade i en ökad 
empowerment. Även Nagelkerk et al. (2006) beskriver vikten av den gemensamma 
förståelsen som skapas vid egenvårdsutbildning i grupp. Utbildning i grupp resulterade i att 
patienterna fick möjligheter samt förutsättningar till att upprätthålla en god egenvård (Herre et 
al., 2016). Egenvårdsutbildningen skapade även möjligheter till empowerment om patienter 
uppnådde en ökad förståelse om faktorer som främjar egenvården (ibid.). 
 

Long och Gambling (2012) studie fokuserade på att öka patienternas kunskap om sin 
egenvård via telefonbaserad undervisning. Samtalen utfördes med ett patientcentrerat 
förhållningssätt och baserades på motiverande samtal (MI). Resultatet visade att 
telefonbaserad undervisning gav patienterna mer kännedom samt kunskap om sin typ 2 
diabetes och egenvård. Resultatet visade även att patienterna upplevde sig motiverade till att 
utföra livsstilsförändringar, vilket ledde till ökad empowerment. Den ökade kunskapen 
medförde att patienterna fick kännedom om hur de skulle upprätthålla en stabil 
blodsockernivå, samt vikten av att upprätthålla en sund kosthållning, fysisk aktivitet samt 
ökad motivation inför livsstilsförändringar. Long och Gamling resultat visar att telefonbaserad 
undervisning ger ökad kunskap, självförtroende, ökad självdisciplin samt känsla av 
empowerment. Detta ledde till att patienterna tog välgrundade beslut som gynnade deras 
egenvård (ibid.). 

 

Motiverande samtal (MI) 
För att stödja patienter med typ 2 diabetes att utföra livsstilsförändringar är motiverande 
samtal (MI) en omvårdnadsåtgärd som kan vidtas (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 
2014). Enligt Brobeck et al. krävs dock vissa förutsättningar för att MI samtal ska vara en 
effektiv åtgärd. Brobeck et al. menar att en ömsesidig interaktion är en viktig komponent och 
förutsättning vid MI samtal. För att MI samtal som faktor skulle ha positiv effekt behövde 
patienterna få uttrycka sin fria vilja till att utföra en förändring. Patienter måste ha en egen 
önskan samt vilja till att förändras. Detta för att patienterna ska kunna bibehålla en förändring 
som främjar deras egenvård långsiktigt. Brobeck et al. menar att om patienterna saknade 
motivation eller självbestämmande, saknas förutsättningar att utföra en förändring. Den 
sjuksköterska som var närvarande under MI samtalen och lyssnade genuint var betydelsefullt 
för patienternas motivation. Vid MI samtalen kunde patienterna uppnå ett nytt tankesätt kring 
sin livsstil. Brobeck et al. beskriver att om sjuksköterskan uppmuntrar patienterna att ta nya 
initiativ och insikter fick patienten motivation att genomföra en förändring som främjade 
egenvården. Brobeck et al. beskriver att ett lyckat MI samtal kunde resultera i en känsla av 
välbefinnande hos patienten. Vid välbefinnande hos patienten ökade motivation till en 
förändring som i sin tur kunde resultera i handlingar som främjade egenvården. Om 
sjuksköterskan hade ett tillförlitligt förhållningssätt fick patienterna under MI samtalen en 
känsla av empowerment. Om sjuksköterskan däremot ställde för höga krav under MI samtalen 
riskerade patientens motivation att vidta förändringsåtgärder att minska. Brobeck et al. 
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resultat visar patienternas förmågor till en positiv livsförändring ökar om MI samtalen var: 
meningsfulla, öppna för självbestämmande, gav stöd, var tillfredsställande och bekräftande. 
Det innebär att om sjuksköterskan förstår patientens önskan till en förändring underlättades 
möjligheterna till empowerment (ibid.). 
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DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i två delar och presenteras i en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion. Metoddiskussionen fokuserar på valet av metod och diskuterar 
litteraturstudiens svagheter och styrkor. Resultatdiskussionen diskuterar och jämför 
litteraturstudiens resultat i förhållande till annan forskning om faktorer som påverkar 
egenvården hos vuxna med typ 2 diabetes. 

 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (2017) ska metoddiskussionen presentera och demonstrera 
begränsningar samt svagheterna i valet av metod. Genom att diskutera svagheter och 
begränsningar visar författarna att de tagit hänsyn till tolkningen av resultatet (ibid.). 
Författarna valde att genomföra en allmän litteraturstudie som metod med syfte att beskriva 
faktorer som påverkar egenvården hos vuxna personer med typ 2 diabetes. Enligt Polit och 
Beck (2017) är en allmän litteraturstudie lämplig som metod för att uppnå en översikt inom 
det specifika ämnesområdet. Detta styrks av Friberg (2012a) som menar att det uppnås 
validering och tillförlitlighet när det skapas en översikt av innehållet. En svaghet med 
litteraturstudie är att det finns risk att urvalet av artiklarna baseras på författarnas egna åsikter 
och uppfattningar (Polit & Beck, 2017). Även Willman et al. (2016) betonar att studiens 
trovärdighet och pålitlighet kan påverkas av författarnas förförståelse och erfarenheter inom 
ämnet. Författarna har därför granskat artiklarna enskilt utifrån ett objektivt och opartiskt 
förhållningssätt för att öka studiens trovärdighet och pålitlighet. Detta har eftersträvats för att 
utesluta författarnas påverkan av resultatet. En svaghet i litteraturstudiens tillförlitlighet är att 
artiklarna var skrivna på engelska. Detta är inte författarnas modersmål vilket riskerar att det 
finns ord och meningar som kan ha feltolkats trots användning av ordlexikon och ett 
systematiskt tillvägagångssätt. 

Enligt Polit och Beck (2017) är en svaghet med litteraturstudier att materialet riskerar att bli 
sparsamt, genom svårigheter i att finna litteratur som stämmer överens med studiens syfte. För 
att skapa ett trovärdigt underlag betonar även Willman et al. (2016) att underlaget måste 
innefatta mer än en studie. Författarna ansåg att relevanta artiklar som matchade syftet var 
bristfälligt, vilket kan ha påverkat kvaliteten i studien. Detta trots att det förekom ett stort 
antal sökträffar i databaserna. Författarna strävade efter att uppnå ett bredare 
litteraturunderlag samt minska risken att relevanta artiklar inte uteslöts och sökte därför i flera 
databaser. Detta styrks av Polit och Beck (2017) som menar att sökningen i flera databaser 
gör att alla omvårdnadsrelevanta artiklar kan identifieras och därmed inkluderas, vilket ökar 
studiens validitet. Vid sökningsprocessen förekom ett antal artiklar som var skrivna på ett 
annat språk än engelska. Dessa artiklar uteslöts eftersom de inte ansågs svara på studiens syfte 
alternativt var ett lämpligt underlag. Enligt Östlundh (2012) är vetenskapligt material en 
färskvara. Författarna valde därför endast artiklar som var publicerade från år 2000 och 
framåt. Detta för att resultat som inkluderas skulle innehålla aktuell och relevant data. 
Sökorden valdes ut efter relevans till syftet med hjälp av CINAHL Heading, MeSH-termer 
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och fritextord. Vid sökningar som innehöll orelevanta artiklar byttes sökorden ut i syfte att 
försöka uppnå fler relevanta träffar. Ett annat tillvägagångssätt som författarna använde sig av 
var att studera artiklar och göra en mindmap över artiklarnas återkommande teman för att få 
relevanta sökord. Även sekundärsökning utfördes vilket innebär att studera referenslistor i 
artiklar med syfte att utöka relevant material enligt Polit och Beck (2017). Polit och Beck 
menar att sekundärsökning är en effektiv metod som bör tillämpas för att få en överblick inom 
aktuell forskning. 

Författarna inkluderade både kvalitativa och kvantitativa studier med syftet att uppnå ett 
större underlag för att därmed uppmärksamma flera aspekter. Detta resulterade i tio 
kvalitativa, fyra kvantitativa och en blandad metod. Enligt Polit och Beck (2017) är fördelen 
med att använda kvalitativa studier, att det skapar förståelse för en individs upplevelser och 
erfarenheter. Författarna ansåg att valet av kvalitativa studier är passande för att besvara 
studiens syfte eftersom egenvård inte bara är en objektiv utan även en subjektiv upplevelse. 
Fördelen med kvantitativa studier är det skapar möjligheter att utföra mätningar av olika 
företeelser (Polit & Beck, 2017). Användningen av kvantitativa studier resulterade i 
möjligheten för författarna att finna konkreta objektiva faktorer som påverkar egenvården. 
Polit och Beck (2017) menar att genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ data, skapas 
det en sammanställning av företeelser. Detta resulterade i att författarna valde att kombinera 
både kvalitativ och kvantitativ studier för att uppnå ett större underlag om faktorer som 
påverkar egenvården vid typ 2 diabetes. 

Begreppen generalisering och överförbarhet används vid kvalitativa studier (Polit & Beck, 
2017). Generalisering vid en studie innebär på vilket sätt metoderna motiverar att resultatet 
även är sant för en större grupp. Om studien är generaliserbar kan resultatet appliceras på en 
befolkning. Enligt Polit och Beck innebär begreppet överförbarhet i en studie till vilken 
utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och kontexter (ibid.). Författarna har 
inkluderat studier från Sverige, Finland, Norge, England, Nederländerna, Kanada, USA, 
Brasilien och Kina. Eftersom liknande interventioner och undersökningar gett liknande 
resultat oavsett land är det möjligt att resultatet kan generaliseras till en större befolkning. 
Alla interventioner och undersökningar har endast haft deltagare med typ 2 diabetes och även 
om kontexten skiljer sig åt mellan de olika studierna går det inte att avgöra om resultatet i 
litteraturstudien går att överföra till andra grupper än grupper med typ 2 diabetes. 

Enligt Polit och Beck (2017) är reliabilitet och validitet två viktiga kriterier vid en kvantitativ 
studie som ska uppfyllas för att uppnå en hög kvalité. Reliabiliteten innebär att en studie är 
noggrann, pålitligt, tillförlitligt samt reproducerbar (ibid.). Författarna har beskrivit ett tydligt 
tillvägagångssätt i metoden för att göra studien reproducerbar med syfte att höja reliabiliteten. 
Validitet i en studie mäter det som är tänkt att mätas, samt att de fynd som framkommer i 
studien är trovärdiga och giltiga (Polit & Beck, 2017). Författarna har strävat efter validitet 
genom noggrann analysering av artiklar som svarar an på syftet. Enligt Polit och Beck (2017) 
finns det svårigheter att uppnå fullkomlig validitet, eftersom det finns risk att deltagarna i 
studierna kan ha påverkats av andra faktorer som artikeln inte belyser. 
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Författarna upplevde svårigheter i att uppnå konsensus vid begreppet egenvård av dess 
komplexitet. Enligt Polit och Beck (2017) kan en användning av teoretisk referensram ge 
förklaring till underliggande orsaker och förståelse för ett visst begrepp eller fenomen. Genom 
att använda Orems egenvårdsteori som definierar begreppet egenvård skapades möjligheter 
för författarna att få en förståelse för egenvård i ett större sammanhang. Det framkallade en 
utgångspunkt under dataanalysprocessen om vilka artiklar som kunde inkluderas. Däremot har 
författarna haft en bred tolkning av begreppet egenvård, vilket kan resultera i en subjektiv 
tolkning. Det innebär att det kan ha påverkat studiens validitet. 

Polit och Beck (2017) betonar även att en studie är tillförlitlig om bias undviks. Detta 
eftersom bias underminerar validiteten och tillförlitligheten i en studie. Resultaten kan 
förvrängas om författare endast väljer de resultat som är förväntade eller för att konstruera 
studien på ett sätt att det svarar an på syftet (ibid.). Författarna har försökt undvika bias 
genom att inte endast inkludera artiklar utifrån subjektiva förväntningar och åsikter. För att 
minska risken ytterligare för bias har författarna inte valt artiklar som har ett alltför litet urval 
alternativt inte har en tydlig beskrivning av metodval som är relevant till resultatet. Polit och 
Beck (2017) menar att en studie inte helt kan undvika bias eftersom forskare och deltagare 
kan påverkas undermedvetet. Valda artiklar i litteraturstudien riskerar därför att innehålla bias 
eftersom studien eventuellt inte har belyst aspekter som kan ha påverkat forskare eller 
deltagare under forskningsprocessen. 

Vid kvalitetsgranskningen var syftet att uppnå en ökad förståelse. Tillvägagångssättet var att 
författarna separat läste artiklarna systematiskt flertal gånger. Detta för att uppnå en opartisk 
tolkning, inte skapa ett förvrängt resultat samt undvika plagiat. Enligt Willman et al. (2016) 
ger artikelgranskning större trovärdighet om materialet granskas av minst två personer separat 
för att därefter sammanställa sina åsikter och tolkningar. Även att handledare och 
utomstående hjälpt och granskat studien har stärkt trovärdigheten i studien (Wallengren & 
Henricson, 2012). Till analysprocessen har författarna jämfört sina enskilda tolkningar av 
texterna för att tillsammans kunna skapa en djupare förståelse av innehållet i artiklarna. 
Författarnas tillvägagångssätt var att enskilt sammanfatta artiklarnas innehåll för att skapa 
egna uppfattningar och slutsatser. Detta kan vara en svaghet eftersom författarna vid 
sammanställningen inte alltid haft samma syn och åsikter. Det betyder att relevanta artiklar 
riskerats att uteslutas (Wallengren & Henricson, 2012). 

Det individuella granskningsprotokollet utformat av Willman et al. (2016) användes för att 
analysera artiklarnas svagheter, styrkor, innehåll och kvalité. Ett granskningsprotokoll skall 
enligt Willman et al. utformas inför varje unik litteraturstudie. Vid en litteraturstudie ska 
möjlighet ges till läsaren att förstå och samt bedöma pålitligheten i slutsatsen (ibid.). Detta 
skapade möjlighet för författarna att identifiera kvalitetsbrister i artiklarna. Svagheten med 
detta tillvägagångssätt är att bedömningen av kvalitén i artiklarna blir författarnas subjektiva 
uppfattning (Willman et al., 2016). Detta kan resultera i att författarna övervärderar respektive 
undervärderar kvaliteten i artiklarna (ibid.). Vilket innebär att felaktiga bedömningar av 
artiklar kan ha skett. En styrka i litteraturstudien är att urvalet skapats utifrån etiska aspekter. 
Alla valda artiklar utom två innehåller ett godkännande från en etisk kommitté. Artikel av 
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Gao et al. (2013) och Herre et al. (2016) har en etisk reflektion samt erhållande från 
deltagarnas skriftliga samtycke. Artiklarna valdes att inkluderas i litteraturstudien eftersom de 
ansågs svara an på syftet samt vara relevant till resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos 
patienter med typ 2 diabetes. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på interventioner 
och prevention av typ 2 diabetes. Denna studie beskriver väsentliga faktorer som påverkar 
patienters egenvård. Litteraturstudiens resultat visar komplexiteten att uppnå en god egenvård. 
Tidigare forskning visar att fler personer utvecklar typ 2 diabetes samt att fler dör i 
komplikationer av sjukdomen. Detta trots vetskapen om att god egenvård kan förhindra 
utvecklingen av typ 2 diabetes. Resultatet från litteraturstudien visar olika faktorer som 
påverkar egenvården hos vuxna med typ 2 diabetes. Resultatet diskuteras och kopplas till 
Orems egenvårdsteori som omfattar komponenterna; egenvård, egenvårdsbrist och 
omvårdnadssystem. Huvudfynden i denna litteraturstudie baseras på tre teman. 1) Emotionella 
aspekter som kunskap, förståelse, sjukdomsinsikt, acceptans och empowerment, vilket var 
viktiga faktorer för att patienter skulle kunna uppnå en god egenvård. 2) Kommunikationens 
betydelse vid egenvårdshantering som bestod av samverkan, uppmuntran och bekräftelse. 3) 
Kunskap och motivation vilket var faktorer patienter erhölls via egenvårdsutbildning och 
motiverande samtal. 

 
Egenvård: behov och krav 
Orem (2001) menar att egenvården påverkas av olika faktorer som bland annat sociala 
sammanhang, individens integritet, mognad samt kunskap. Detta återspeglas även i resultatet 
där det betonas att kunskap, förståelse samt acceptans är viktiga faktorer som påverkar 
människans egenvård. Resultatet visar att patienter genomgår unika processer, för att slutligen 
acceptera sin sjukdom. Det innebär att patienter med typ 2 diabetes till slut interagerar med 
sjukdomen och tar sig an den. Likheter beskrivs i Moser, van der Bruggen, Widdershoven och 
Spreeuwenberg (2008) studie som menar att personer med typ 2 diabetes genomgår 
individuella egenvårdsprocesser. Processerna är återkommande och sammanvävda i varandra. 
Moser et al. menar att egenvård är en komplex process med ett flertal faktorer som grundar 
sig i individens unika livssituation. Likheter kan kopplas till Orems egenvårdsteori, där det 
beskrivs att egenvård är komplex och sammanvävd med flertal unika faktorer som individen 
besitter. Orem (2001) belyser även att personer utför medvetna handlingar för att uppnå hälsa 
och välbefinnande. Det framkommer likheter i resultatet, där det beskrivs att empowerment 
ökar patienters förmåga till att upprätthålla en god egenvård. Författarnas resonemang är att 
empowerment och ett ökat välbefinnande grundar sig i individens medvetna handlingar. Att 
uppnå empowerment är en viktig del vid egenvården vilket styrks av Sigurdardottir och 
Jonsdottir (2008). Sigurdardottir och Jonsdottir menar att empowerment är betydelsefullt vid 
kronisk sjukdom. Detta eftersom empowerment är ett redskap som kan användas för att 
hantera hälsoproblem (ibid.). Även Anderson och Funnell (2010) betonar vikten av 
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empowerment. Enligt Anderson och Funnell syftar empowerment till en frihet för personer att 
fatta beslut som är baserade på personens egna behov och önskemål. Sigurdardottir och 
Jonsdottir (2008) menar att empowerment i grunden enbart är positivt eftersom den fokuserar 
på möjligheter och styrkor som finns inom och utanför individen. Det positiva med 
empowerment är att det hjälper patienter med typ 2 diabetes att finna meningsfulla och 
realistiska mål (Anderson & Funnell, 2010). 
 
Orem (2001) beskriver även att patientens egenvård formas av olika behov och krav. Likheter 
framkommer i resultat som visar att patienterna har olika krav, behov och förmågor att 
tillämpa en god egenvård. Information och motivation ansågs vara några av de grundläggande 
kraven för att åstadkomma förändringar som gynnade egenvården. Redman (2007) betonar 
problematiken med att patienter ofta upplever otillräcklig information och kunskap om 
sjukdomen. Otillräcklig kunskap resulterar i att patienter känner sig hjälplösa inför de krav 
som ställs vid sjukdomen (ibid.). Även Sigurardóttir (2005) betonar svårigheten med att utföra 
och upprätthålla en god egenvård. Sigurardóttir menar att utföra egenvårdshandlingar är 
beroende av kunskap, fysiska färdigheter samt emotionella faktorer. 

Det framkommer i Orems egenvårdsteori att egenvården påverkas av emotionella faktorer. 
Orem (2001) menar även att egenvården är en utvecklande, flexibel och dynamisk process. 
Detta visas i studiens resultat där det beskrivs att patienter som haft typ 2 diabetes en längre 
tid slutligen uppnådde en vändpunkt i sjukdomsprocessen. Vändpunkten innebar ett nytt syn- 
och tankesätt på deras sjukdom. Däremot betonar Sigurardóttir (2005) svårigheten med att det 
är krävande och ett stort personligt ansvar hos patienten att utföra god egenvård. Författarnas 
resonemang är att eftersom det stora ansvaret och kravet vilar på patienten kan det resultera i 
svårigheter för nydiagnoserade patienter att finna ett nytt tanke- och synsätt på sjukdomen. 
Redman (2007) beskriver att patienter med kronisk sjukdom genomgår en kontinuerlig kamp 
för att hantera sitt hälsotillstånd. Den kontinuerliga kampen är en avancerad och pågående 
process som utvecklas hela tiden (ibid.). Det kan kopplas till Orems teori som belyser hur 
människor behöver anpassa sitt nedsatta hälsotillstånd för att kunna utföra främjande åtgärder. 
Det bekräftas av Redman (2007) som beskriver flertal utmaningar och hinder som uppstår för 
patienter med kronisk sjukdom. Utmaningarna kan påverka patienterna negativt. Detta 
resulterar i att de blir svårt för patienterna att finna motivering till att utföra förändringar vid 
kronisk sjukdom (ibid.). 

Sigurdardottir och Jonsdottir (2008) beskriver att när en person drabbas av typ 2 diabetes 
uppstår känslan av att förlora makt samt en upplevelse av hjälplöshet. Detta innebär att 
utvecklandet av empowerment riskerar att hindras. Enligt Sigurdardottir och Jonsdottir finns 
det även andra svårigheter för patienter att uppnå och utveckla empowerment. Detta eftersom 
individen måste ha faktorer som; kunskap om sin sjukdom, ha självkännedom, kunna ta 
välgrundade beslut angående sin hälsa samt ha resurser att genomföra beslut som tas i syfte att 
främja hälsa (ibid.). Det framkommer likheter i Orems egenvårsteori där det beskrivs att 
egenvårdskraven är den egenvårdskapacitet samt de egenvårdshandlingar som människan 
måste tillgodose för att uppnå ett välbefinnande. Det framkommer även i resultatet, patienter 



26 

som uppnår empowerment har lättare att utföra beteendeförändringar. Detta kan kopplas till 
Orems teori om att egenvårdskraven tillgodoses, och välbefinnande uppnås vid 
empowerment. Detta styrks av Sigurardóttir (2005) som beskriver att empowerment resulterar 
i en större förmåga att utföra en god egenvård som skapar ett ökat välbefinnande. Däremot 
betonar Sigurdardottir och Jonsdottir (2008) svårigheten med att balansera de krav som ställs 
på patienten för att individen ska kunna tillgodose sina behov för att slutligen uppnå 
empowerment. 

 
Egenvårdsbrist: kapacitet och begränsningar 
Litteraturstudiens resultat visar att de hinder som patienter upplever resulterar i att de blir 
svårt för patienter att tillgodose sitt egenvårdsbehov. Detta kan kopplas till Orems 
egenvårdsteori, där Orem beskriver att egenvårdsbrist uppstår när personer inte kan tillgodose 
sina egenvårdsbehov. Även Rooke (2005) menar att när patienter inte har egna resurser och 
möjligheter som krävs för att kunna uppnå sitt individuella mål och krav resulterar det i 
egenvårdsbrist. Jallinoja et al. (2007) beskriver däremot att det största hindret som 
sjuksköterskor upplever är patienternas bristande sjukdomsinsikt. Sjuksköterskor upplever att 
patienter är ovilliga och omotiverade till att utföra livsstilsförändring (ibid.). Även i resultatet 
framkommer det att när patienter saknar viljan att utföra förändringar saknas goda 
förutsättningar till god egenvård. Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol 
(2010) beskriver svårigheten för patienter att utföra livsstilsförändringar. Jansink et al. menar 
att patienter kan ha en längtan efter att utföra förändringar som leder till en god egenvård, 
trots detta så saknar patienterna ofta insikt i hur de ska utföra egenvårdshandlingar. Dessutom 
upplever sjuksköterskor att patienter endast har generell kunskap om typ 2 diabetes, vilket 
hindrar patienten förståelse av att utföra förändringar som gynnar egenvården (ibid.). Vidare 
beskriver Orem (2001) att en persons egenvårdskapacitet påverkas av olika faktorer. 
Författarnas resonemang är att människor oavsett kontext är unika samt har olika behov och 
olika kapaciteter. Detta återspeglas i resultatet där det beskrivs att människor har olika 
förmågor att kunna utföra åtgärder som främjar deras egenvård. Sigurdardottir och Jonsdottir 
(2008) studie indikerar liknande svårigheter och menar att människor måste ha insikt i sin 
sjukdom samt i sina olika behov och mål. Sigurdardottir et al. menar att en individs behov har 
en indirekt påverkan på personens förmåga att ta ansvar över egenvård. 
 
Orem (2001) menar att egenvårdskapaciteten kan utföras och upprätthållas av en person 
självständigt alternativt att hjälp tas av utomstående. Det bekräftas i resultatet där hjälp av 
utomstående och stöd ansågs betydelsefullt. Trots att stöd ansågs betydelsefullt framkom det 
även att det finns brister i samverkan mellan sjuksköterskor och patienter. Det styrks av 
Jallinoja et al. (2007) som beskriver att vårdpersonal brister i samverkan med patienter. Enligt 
Jallinoja et al. har vårdpersonalen bristfälliga kommunikationsförmågor vilket resulterar i en 
ineffektiv omvårdnad. Vidare betonar Orem (2001) att egenvårdsbegränsningar resulterar i en 
bristande förmåga hos individer att utföra egenvårdshandlingar. Detta framkom även i 
resultatet som visade att patienter har bristande förmågor att utföra sin egenvård. Patienter är 
därav i behov av adekvat stöd från sjuksköterska och närstående. Orem (2001) menar att 
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begränsningar uppstår när en människa har ett egenvårdskrav som är större än 
egenvårdskapaciteten. I Jallinoja et al. (2007) studie anser sjuksköterskor att patientens 
egenvårdshandlingar stimuleras av patientens vilja och motivation. Sjuksköterskor upplever 
ofta att trots den information, motivation och stöd de ger, har patienter otillräckliga 
förutsättningar att upprätthålla en god egenvård (ibid). Jansink et al. (2010) beskriver även 
svårigheten med att sjuksköterskor upplever att patienter besitter begränsad insikt om den 
egna livsstilen. Detta kan kopplas till Orems egenvårdsteori som beskriver att människor som 
inte kan utföra sin egenvård är i behov av omvårdnad. Detta visas även i resultatet som 
beskriver vikten av att sjuksköterskan ingår i ett partnerskap med patienten samt upprätthåller 
en positiv attityd. Författarna anser att genom en positiv attityd och partnerskap kan 
patientens egenvårdskapacitet underlättas. Patienten kan då tillgodose sina egenvårdskrav och 
egenvårdsbehov. 
 
Jansink et al. (2010) betonar vikten av att sjuksköterskan skapar förståelse till patienten samt 
identifierar patientens hinder. I resultatet framkommer även betydelsen av att sjuksköterskan 
tillsammans med patienten sätter upp mål, vilket underlättar processen av att uppnå 
empowerment. Däremot beskriver Jallinoja et al. (2007) svårigheten med att tillämpa 
empowerment i praxis. Jallinoja et al. menar att empowerment är ett relativt nytt begrepp. 
Detta innebär att det skapas ambivalens relaterat till patientens och sjuksköterskans roller 
(ibid.). Jansink et al. (2010) menar även att en framgångsrik egenvård inte enbart är 
sjuksköterskan ansvar, utan att det krävs ett samspel mellan patient och sjuksköterska samt 
patientens förmåga till ett öppet sinne. 
 
Omvårdnadssystem: kapacitet och hjälpmetoder 
Orem (2001) beskriver att när en sjuksköterska ska utföra omvårdnad krävs en 
omvårdnadskapacitet, vilket ger patienter möjlighet att hantera sina egenvårdsbrister. 
Resultatet indikerar att om sjuksköterskan tillämpar en god kommunikation med fokus på 
faktorerna bekräftelse, uppmuntran samt stöd skapades det bättre förutsättningar för att 
patienter ska kunna hantera sina brister och hinder. Resultatet indikerade åtgärder som 
sjuksköterskan kunde vidta för att hjälpa patienter. Omvårdnadsåtgärderna innefattade 
egenvårdsutbildning, adekvat stöd från sjuksköterska alternativt hjälp av närstående och 
motiverande samtal. Likheter visas i Moser et al. (2008) studie som belyser att det krävs stöd 
från sjuksköterskan samt närstående för att patienten ska ha personlig kontroll över sin 
egenvård. Moser et al. beskriver att det finns tre komponenter som kan tillämpas och som 
skapar förutsättningar för patienten att ta kontroll över sin egenvård. Första komponenten är 
att sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att anpassa och agera rutinmässigt kring sin 
egenvård. Den andra komponenten är att skapa möjligheter för patienterna så att de själva blir 
medvetna om sitt beslutfattande. Patienten kan då agera och utföra egenvården självständigt. 
Den tredje komponenten innebär att sjuksköterskan möjliggör för patienterna att de med tiden 
införskaffar kunskap och information om sin sjukdom (ibid.). Detta kan uppnås genom 
egenvårdsutbildning. Sürücü och Kizilci (2012) styrker att egenvårdsutbildning skapar 
förutsättningar för patienter att möta sina egenvårdsbehov och därmed utföra specifika 
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handlingar som främjar egenvården. Sürücü och Kizilci menar att egenvårdsutbildning är en 
process, genom att informera och motivera patienter blir patienterna mer ansvarstagande. 
 
Resultatet visar att den regelbundna telefonbaserade undervisningen ansågs betydelsefullt för 
att patienter skulle kunna vidta egenvårdsåtgärder. Detta styrks av Odnoletkova et al. (2016) 
som menar att patienter uppskattar undervisningen på telefon eftersom det var en flexibel och 
tidsparande åtgärd. Detta återspeglas även i Orems egenvårdsteori som beskriver att 
sjuksköterskan kan tillämpa hjälpmetoder för att stödja patienten i deras egenvård. I Jansink et 
al. (2010) studie beskrivs att sjuksköterskan behöver individanpassa omvårdnaden. Det 
innebär att sjuksköterskan behöver ett tillvägagångssätt som fokuserar mer på motiverande 
samtal istället för enkla råd för att kunna stödja patienten. Jansink et al. menar att motiverande 
samtal krävs för att patienter ska kunna uppnå förändringar som främjar egenvården och 
livsstilen. Däremot beskriver Poskiparta, Kasila och Kiuru (2006) problematiken att 
sjuksköterskor upplever att de inte har tid att ge längre rådgivningssamtal. Sjuksköterskor 
ansåg sig dessutom besitta alldeles för lite kunskap i vägledning och livsstilsråd gällande 
patienter med typ 2 diabetes (ibid.). Att det finns otillräckligt med tid för att kunna uppnå en 
effektiv rådgivning menar Jansink et al. (2010) är det största hindret för sjuksköterskor vid 
rådgivning. Jansink et al. beskriver även att sjuksköterskor upplever att patienter saknar 
motivation och disciplin för att kunna upprätthålla förändringar och en bra livsstil. Det 
innebär att samverkan mellan sjuksköterska och patient försvåras (ibid.). 

Det beskrivs i resultatet att MI samtal är en betydande faktor vid påverkan av egenvård. 
Dessvärre är det många delar som behöver uppfyllas för att MI samtal ska vara effektivt vid 
egenvård. Jansink et al. (2013) beskriver att MI samtalen inte förändrade deltagares livsstil 
eller visade på skillnader i blodsockernivån. Patienterna upplevde varken mer eller mindre 
välbefinnande vid MI samtal. Patienterna hade dessutom inte mer beredskap till att utföra en 
livsstilsförändring än innan MI samtalen (ibid.). Författarnas resonemang är att det 
förmodligen krävs mycket för att MI samtalen ska vara framgångsrika. Det indikerar på 
egenvårdens komplexitet samt svårigheter för sjuksköterskan att kunna tillgodose unika 
patienters behov och krav. Det kan kopplas samman till Orems egenvårdsteori om att 
patienter har olika behov av kompensations från sjuksköterskan. Enligt Orem (2001) kan 
sjuksköterskan ge fullständig, delvis samt undervisande och vägledande kompensation till 
patienten. Författarnas resonemang är att eftersom individer har olika förutsättningar och krav 
har de därför olika behov av kompensation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan utgår från 
vilken kompensation individen behöver vid MI samtal för att det ska ha en positiv effekt på 
patientens egenvård. 

Moser et al. (2008) menar att sjuksköterskan behöver kunskap för att kunna vägleda, stödja 
och se varje unik patient. Resultat indikerar att sjuksköterskan genom att stödja och vägleda 
kan det hjälpa patienten att uppnå empowerment. Enligt Anderson och Funnell (2010) 
tillämpas empowerment genom att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att ta tillvara och 
förbättra sin medfödda förmåga att hantera sin typ 2 diabetes. Detta eftersom empowerment 
processen syftar till att stärka individer och även grupper (Sigurdardottir & Jonsdottir, 2008). 
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Sigurdardottir och Jonsdottir betonar vikten av att empowerment skapas, vilket resulterar i 
självkännedom och självdisciplin för individen. Patienten kan slutligen uppnå styrka och kraft 
till att utföra en förändring (ibid.). 

 

SLUTSATS 
Denna litteraturstudie åskådliggör specifika faktorer som påverkar patienter med typ 2 
diabetes att utföra egenvårdshandlingar. Faktorerna som styr patientens egenvård består av 
bristande sjukdomsinsikt, acceptans, empowerment, samverkan samt kunskap. Egenvården är 
en den viktigaste delen av omvårdnaden vid typ 2 diabetes. Egenvården är en kontinuerlig 
process och det är patienten som har det största ansvaret att upprätthålla en god egenvård. Att 
utföra egenvårdshandlingar styrs av patienters olika behov, krav, förutsättningar samt 
upplevelser. Patienter behöver finna unika resurser för att interagera med sjukdomen för att 
slutligen uppnå empowerment. Denna förståelse belyser att sjukvårdspersonal har en 
betydande roll att uppmuntra patienter till att utföra en god egenvård. Det krävs ett fokus på 
att etablera partnerskap mellan sjuksköterska och patient. Detta för att sjuksköterskan ska 
kunna tillgodose patientens unika behov och förutsättningar. Genom ett etablerat partnerskap 
underlättar det för patienten att skapa förståelse till sjukdomen. Förståelse är en betydande 
aspekt för att patienten ska interagera och acceptera sin sjukdom, för att slutligen uppnå 
empowerment. Information, rådgivning, utbildning är betydande faktorer som ger patienter 
möjlighet att anpassa sjukdomen i det vardagliga livet. Faktorerna bör eftersträvas och 
tillämpas teoretiskt och i praxis, eftersom det kommer öka patienters välbefinnande samt 
livskvalité. För att stimulera patienter till god egenvård är det viktigt att sjuksköterskor utför 
en individanpassad omvårdnad som tillgodoser patientens egenvårdsbehov. Det är även 
viktigt att alla patienter erbjuds samt får möjlighet till att kunna tillämpa dessa faktorer, vilket 
kommer gynna deras egenvård. 

 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 
Litteraturstudien har visat att det krävs en gemensam förståelse mellan sjuksköterskor och 
patienter för vilka faktorer som påverkar egenvården hos patienter med typ 2 diabetes. En god 
egenvård har positiv effekt på hälsan. Därför är det viktigt att sjuksköterskeutbildningen 
belyser begreppen empowerment och partnerskap. Detta för att framtidens sjuksköterskor ska 
kunna tillgodose patienternas egenvårdsbehov och därmed implementera det i praktiken. 
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Implikationer för den kliniska praktiken 
För att sjuksköterskor skall kunna hjälpa patienter att uppnå acceptans och empowerment 
krävs en samverkan mellan sjuksköterska och patient. Partnerskap har en positiv verkan på 
egenvården och behöver implementeras i praktiken. Detta leder till tidskrävande åtgärder, 
vilket kan komma att resultera i ökade kostnader. Styrkan är att det troligtvis långsiktigt 
kommer gynna patienter med typ 2 diabetes välmående, samt minska risken för 
komplikationer. Det resulterar i reducering av samhällskostnader. Sjuksköterskor måste 
eftersträva att se den unika individen bakom sjukdomen för att kunna skapa en jämlik vård. 
Empowerment underlättas genom ett etablerat partnerskap. Det är önskvärt att verksamheter 
utbildar sjuksköterskor i att etablera partnerskap som påverkar patientens egenvård positivt. 
Det krävs att vårdpersonal i den kliniska praktiken tar ansvar och skapar en personcentrerad 
omvårdnad med syftet att skapa möjligheter att kunna reducera de negativa aspekterna med 
typ 2 diabetes. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom typ 2 diabetes ökar globalt och har hög dödlighet, behövs det fortsatt forskning av 
specifika faktorer som ökar patientgruppens välmående. Begreppet egenvård bör beforskas 
eftersom det är brett och komplext. Detta för att kunna underlätta och skapa en gemensam 
förståelse om begreppet mellan vårdpersonal och patient. Vi anser att det krävs mer forskning 
om hur empowerment uppnås samt hur sjuksköterskan effektivt kan gå tillväga för att etablera 
ett partnerskap. Det är betydelsefullt att konkretisera empowerment och partnerskap, eftersom 
det är faktorer som vårdpersonal kan tillämpa för att tillgodose patienters behov och krav. 
Detta måste implementeras i klinisk praxis för att motivera patienter att genomföra 
livsstilsförändringar som gynnar egenvården. Det behövs även mer forskning både om 
patienternas och sjuksköterskors upplevelser av motivation, acceptans, empowerment och 
samverkan. Förhoppningsvis kan framtida forskning finna ytterligare faktorer och strategier 
som kan underlätta egenvården hos patienter med typ 2 diabetes. 
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2. Har forskare en tydlig problemformulering? 

3. Är valet av metod lämplig för att uppnå syftet 

4. Är datainsamlingen lämpligt val för studien? 

5. Är dataanalysen och urvalet tydligt beskriven? 

6. Finns det ett forskningsetiskt övervägande? 

7. Har forskare diskuterat val av metod? 

8. Framgår det ett tydligt och logiskt resultat? 

9. Uppnår forskaren en tillförlitlig och opartisk inställning till sin forskning? 

10. Har forskningen en teoretiskutgångspunkt relaterat till omvårdnad? 
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1. Är syftet med studien tydlig? 
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6. Är dataurvalet randomiserat och representativt? 
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8. Har forskare diskuterat val av metod? 

9. Framgår det ett tydligt resultat som är tillförlitligt? 

10. Uppnår forskaren en tillförlitlig och opartisk inställning till sin forskning? 
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Land: Sverige 

Beskriva 
subjektiva 
förståelser 
och känslor 
hos patienter 
med typ 2 
diabetes. 

Kvalitativ 
studie med 
ett pågående 
prospekt 
insats hos 
personer med 
typ 2 
diabetes. 44 
deltagare 
intervjuades. 

Etiskt 
godkännande 
från Medicinsk 
fakultets 
etikkommitté, 
Umeå universitet 

Resultatet visar att 
patienternas 
förståelse för 
sjukdomen 
resulterar i 
kunskap som är 
viktig i utförandet 
av egenvård. 

Hög 



iv 

Författare: Jutterström, 
L., Isaksson, U., 
Sandström, H., & 
Hörnsten, Å. 
Titel: Turning points in 
self-management of type 
2 diabetes.  
Årtal: 2012 
Tidskrift: 
European Diabetes 
Nursing, 
Land: Sverige  

Undersöker 
de 
vändpunkter 
som sker vid 
egenvården 
hos personer 
med typ 2 
diabetes. 

Kvalitativ 
studie med 
semistrukture
rade 
intervjuer 
med 18 
deltagare.  

Etiskt 
godkännande 
från den 
regionala etiska 
granskningskom
mittén. Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare. 

Resultatet visar 
fyra teman som 
sker när patienter 
når en vändpunkt 
som resulterar till 
god egenvård. 

Hög 

Författare: Long, A. F., 
& Gambling, T.  
Titel: Enhancing health 
literacy and behavioural 
change within a tele-
care education and 
support intervention for 
people with type 2 
diabetes. 
Årtal: 2012 
Tidskrift: 
Health Expectations 
Land: England   

Undersöka 
förändringar 
hos patienter 
med typ 2 
gällande 
kunskap om 
diabetes och 
självförtroen
de  

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer + 
kvantitativ 
studie med 
frågeformulär
. Utdelning 
av 
frågeformulär 
och 
intervjuer 
som efter två 
år 
upprepades. 
591 deltagare 
där 272 
ingick i en 
kontrollgrupp
. 

Etiskt 
godkännande 
erhölls från den 
lokala 
forskningsetiska 
kommittén. 
Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare.  

Kvalitativa 
resultatet visar att 
patienterna hade 
ändrat sitt 
beteende och fått 
ett ökat 
självförtroende i 
sin egenvård för de 
patienter som hade 
fått stöd och 
utbildning.  

Hög 

Författare: Mathew, 
R., Gucciardi, E., De 
Melo, M., & Barata, P. 
Titel: Self-management 
experiences among men 
and women with type 2 
diabetes mellitus: a 
qualitative analysis. 
Årtal: 2012 
Tidskrift: 
BMC Family Practice 
Land: Kanada  

Undersöka 
skillnader i 
hantering, 
behov, hinder 
och 
utmaningar 
vid typ 2 
diabetes hos 
män och 
kvinnor.  

Kvalitativ 
studie med 
fem 
fokusgrupper
. 35 deltagare 
med 
medelålder 
57 år. 51 
procent var 
kvinnor och 
49% män. 
Studien 
baserades på 
intervjuer. 

Etiskt 
godkännande 
från University 
Health Network 
Research Ethics 
Board i Ontario, 
Kanada.  

Det fanns 
könsskillnader vid 
hantering av typ 2 
diabetes och 
upplevelser av att 
leva med 
sjukdomen. Män 
upplevde bland 
annat att det var 
svårare att förena 
sjukdomen med 
sociala aktiviteter. 

Hög 



v 

Författare: Mulder, B. 
C., van Belzen, M., 
Lokhorst, A. M., & van 
Woerkum, C. J.  
Titel: Quality 
assessment of practice 
nurse communication 
with type 2 diabetes 
patients. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: Patient 
Education & Counseling 
Land: Nederländerna  

Undersöka 
hur 
sjukskötersko
r kan 
använda sig 
av en 
teoribaserad 
modell som 
kallas 5A i 
sin 
rådgivning 
hos patienter 
med typ 2 
diabetes. 

Blandad 
metod; 
Kvalitativ 
studie med 
66 patienter 
med typ 2 
diabetes i 
åldrarna 35-
86 år och sju 
sjukskötersko
r + 
kvantitativ 
studie som 
grundar sig 
på 
bedömning 
av 5A 

Etiskt 
godkännande 
från Wagenings 
universitets 
medicinska 
etiska kommitté. 
Skriftligt 
godkännande 
från samtliga 
deltagare. 

Sjuksköterskor 
brister i att stödja 
patienter i 
egenvård. 
Sjuksköterskor 
måste förbättra 
kommunikationen 
med patienten för 
att underlätta 
förändringar som 
främjar en god 
egenvård 

Hög 

Författare: Nagelkerk, 
J., Reick, K., & Meengs, 
L.  
Titel: Perceived barriers 
and effective strategies 
to diabetes self-
management. 
Årtal: 2006 
Tidskrift: 
Journal Of Advanced 
Nursing 
Land: USA   

Beskriver 
hinder och 
effektiva 
strategier i 
egenvård hos 
patienter med 
typ 2 diabetes 
på 
landsbygden  

Kvalitativ 
studie med 
24 vuxna 
deltagare 
med typ 2 
diabetes  

Etiskt 
godkännande av 
de mänskliga 
ämnesgransknin
gskommittéerna 
och ett 
godkännande 
från det organ 
som driver 
landsbygdsklinik
en. Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare. 

De vanligaste 
hinder och 
barriärer var brist 
på kunskap, brist 
på förståelse samt 
frustration över 
sjukdoms 
progressionen 

Hög 

Författare: Oftedal, B. 
Titel: Perceived support 
from family and friends 
among adults with type 
2 diabetes..  
Årtal: 2014 
Tidskrift: 
European Diabetes 
Nursing 
Land: Norge 

Beskriver hur 
patienter med 
typ 2 diabetes 
upplever stöd 
från 
närstående 
och hur det 
kan påverka 
deras 
hantering av 
diabetes.  

Kvalitativ 
studie 
med 19 
vuxna 
deltagare 
med typ 2 
diabetes. 
Data 
analyserades 
med 
kvalitativ 
innehållsanal
ys.  

Etiskt 
godkännande av 
den norska 
regionala 
kommittén för 
medicinsk och 
hälsovetenskapli
g etik och den 
norska 
socialdidaktiska 
datatjänsten. 
Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare.  

Resultatet visade 
på tre teman vid 
stöd av närstående; 
praktiskt stöd, 
icke-konstruktivt 
emotionellt stöd 
samt påträngande 
informativt stöd. 
Praktiskt stöd 
uppfattades av 
deltagarna som 
något som främjar 
egenvården.  

Hög 
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Bilaga 3. Kvantitativ artikelmatris  
 

Författare/ Titel/ 
Årtal/Tidskrift/ Land/  

Syfte Metod Etiskt 
övervägande 

Resultat Kvalité 

Författare: Cortez, D. 
N., Lopes Macedo, M. 
M., Silva Souza, D. A., 
dos Santos, J. C., 
Afonso, G. S., Reis, I. 
A., & Torres, H. C.  
Titel: Evaluating the 
effectiveness of an 
empowerment program 
for self-care in type 2 
diabetes: a cluster 
randomized trial. 
Årtal: 2017 
Tidskrift: BMC Public 
Health 
Land: 
Brasilien 

Undersöker 
effekten av 
ett 
empowermen
t program 
som ger stöd 
för 
livsstilsaspek
ter av 
diabetes   

Kvantitativ 
randomiserad 
studie med 127 
deltagare i 
interventionsgr
upp och 111 i 
kontrollgrupp. 
I metoden 
mättes bland 
annat HbA1c, 
LDL, HDL, 
DBP, TC samt 
VLDL. 

Etiskt 
godkännande 
från 
Forskningsetiska 
kommittén för 
Federal 
University of 
Minas Gerais. 
Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare. 

Empowermentinte
rventionen visade 
förbättrad 
metabolisk 
kontroll hos 
intervention 
gruppen. 

Hög 

Författare: Gao, J., 
Wang, J., Zhu, Y., & 
Yu, J.  
Titel: Validation of an 
information-motivation-
behavioral skills model 
of self-care among 
Chinese adults with type 
2 diabetes. 
Årtal: 2013 
Tidskrift: BMC Public 
Health 
Land: Kina 

Undersöker 
om modellen 
IMB kan 
förklara 
egenvård hos 
patienter i 
Kina med typ 
2 diabetes 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
baserad på 
IMB med 222 
vuxna med typ 
2 diabetes som 
utfördes i 
primärvården.  

Godkännande för 
studien från 
Institutional 
Review Board av 
folkhälsohögskol
an, Fudan 
University. 
Skriftligt 
samtycke från 
samtliga 
deltagare. 

IMB modellen 
resulterade i bättre 
kontroll på 
blodsocker. Socialt 
stöd och PPC hade 
en indirekt effekt 
på egenvården, 

Medel 

Författare: Isaksson, 
U., Hajdarevic, S., 
Abramsson, M., 
Stenvall, J., & Hörnsten, 
Å.  
Titel: Diabetes 
empowerment and needs 
for self-management 
support among people 
with type 2 diabetes in a 
rural inland community 
in northern Sweden. 
Årtal: 2015 
Tidskrift; Scandinavian 
Journal Of Caring 
Sciences 
Land: Sverige 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
uppfattningar 
om 
diabetesförm
åga, 
självhanterin
gsförmåga 
och behov av 
egenvårdsstö
d hos 
patienter med 
typ 2 
diabetes. 

Kvantitativ 
studie med 159 
deltagare med 
typ 2 diabetes. 
frågeformuläret
; diabetes 
empowerment 
scale som 
består av 23 
punkter för att 
undersöka 
empowerment 
vid diabetes. 

Etiskt 
godkännande av 
den regionala 
etiska 
granskningsstyre
lsen i Umeå. 
Samtycke från 
samtliga 
deltagare. 

Diabetesempower
ment är associerat 
med hur lång tid 
en person levt med 
sjukdomen samt 
stöd från 
vårdpersonal och 
närstående. 
Kvinnor upplevde 
ett större behov av 
egenvårdsstöd än 
män. 

Hög 



vii 

Författare: Karlsen, 
B., Oftedal, B., & Bru, 
E.  
Titel: The relationship 
between clinical 
indicators, coping 
styles, perceived 
support and diabetes-
related distress among 
adults with type 2 
diabetes. 
Årtal: 2012 
Tidskrift: 
Journal Of Advanced 
Nursing 
Land: 
Norge 

Undersöker i 
vilken grad 
kliniska 
indikatorer 
och upplevt 
stöd från 
närstående är 
relaterat till 
hinder vid 
hantering av 
typ 2 
diabetes.  

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär 
och 378 
deltagare. 
Studien har en 
tvärsnittsdesign 
som första 
steget 
genomfördes 
som en 
longitudinell 
prospektiv 
undersökning.  

Etiskt 
godkännande 
från den norska 
regionala 
kommittén för 
medicinsk och 
hälsovetenskapli
g etik samt den 
norska 
socialvetenskapli
ga datatjänsten 
NSD 

Resultat visar att 
rådgivare ska 
fokusera mer på 
faktorer som 
socialt stöd och 
coping 
mekanismer vilket 
kan minska 
diabeteskomplikati
oner.  

Hög 

 


