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Background: It’s important to understand the patients’ role in the diabetic care. The care 
provider must be able to help the patient on issues like patient education and lifestyle 
change. The patients’ motivation and self management goes hand in hand and the patient 
plays an important part coping with his or hers diabetes type 2 disease.   
Purpose: To deepen our knowledge about the different factors in the caring of patients with 
diabetes type 2 that affects their health and wellbeing. Method: The method in this study is 
a literature review.  A model from Friberg (2006) was used to examine the scientific articles. 
Result: To get an optimal treatment result the relationship between the patient and the care 
provider must be built on an equal ground and have a mutual understanding of the treatment 
goals. Patient education is helpful to patients and is seen as a helpful tool to get knowledge 
about diabetes and to get motivation to handle ones diabetes disease at the best way 
possible. The patient are a central part in diabetic care and the inner motivation to change 
ones lifestyle and to handle ones self-management lies within the patient. Discussion: Since 
the inner motivation comes from the patient that’s what the care provider must lay the focus 
on, to understand how the patient feels and then get him or her motivated. If the care 
provider does build a relation with the patient that creates a positive attitude and let’s the 
patient come up with own ideas then the patient can be motivated on his or hers own terms, 
these patients are going to make lifestyle changes and do a lot better with their self-
management. This will also mean that the costs for the medical care system and the society 
are going to be lower. 
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Bakgrund:  Det är av stor vikt att förstå patientens roll inom diabetesvården. Vårdgivaren 
måste kunna hjälpa patienten med patientundervisning och livsstilsförändring. Patientens 
motivation och egenvård går hand i hand och patienten spelar en viktig roll i hanterandet 
av hans eller hennes diabetes typ 2 sjukdom. Syfte: Att fördjupa kunskaper om olika 
faktorer inom omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 som påverkar deras hälsa och 
välbefinnande Metod: Metoden i denna studie är en litteraturöversikt. En modell av 
Friberg (2006) användes för att granska de vetenskapliga artiklarna. Resultat: För att få ett 
optimalt behandlingsresultat måste relationen mellan vårdgivare och patient vara byggd på 
en jämlik grund och ha en gemensam förståelse för behandlingsmålen. Patientundervisning 
är till hjälp för patienter och kan ses som ett värdefullt verktyg för patienten att få kunskap 
och för att få motivation till att hantera sin diabetes sjukdom på bästa möjliga sätt. 
Patienten har en central roll inom diabetesvården och den inre motivationen till att 
förändra sin livsstil och att hantera sin egenvård finns hos patienten själv. Diskussion: 
Eftersom den inre motivationen kommer från patienten så är det där vårdgivaren måste 
lägga sitt fokus, att förstå hur patienten känner sig och sedan motivera patienten. Om 
vårdgivaren bygger upp en relation med patienten som skapar en positiv attityd och låter 
patienten komma med egna idéer, då kan patienten bli motiverad utifrån sina egna villkor. 
Dessa patienter kan lättare genomföra livsstilsförändringar och lyckas bättre med sin 
egenvård. Detta innebär också att kostnaden för sjukvården och för samhället blir lägre. 
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INLEDNING 

Vi blev intresserade av diabetes eftersom diagnosen diabetes upplevs som en chock och 
ofta innebär en stor omställning i livet för många av de drabbade. Det uppstår ofta en 
krisreaktion och enligt William-Olsson (1989) kan livet med diabetes upplevas som ett liv 
i gråzon, en diabetiker är både sjuk och frisk. Betydelsen av egenvård i samband med 
diabetes och sjuksköterskans arbete med omvårdnad av diabetes patienter är ett område 
som vi ville fördjupa oss i.  
 
Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Enligt Diabetes; Vårdprogram (2008-2009), 
utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg har antalet diabetessjuka 
fördubblats de senaste 15 åren. Fokus för detta arbete är riktat mot hur diabetes påverkar 
människors liv och hur dessa människor kan påverka sin livssituation och hälsa. 
 
Under det senaste årtiondet har förekomsten av diabetes typ 2 nått epidemiartade nivåer i 
Europa och i andra välutvecklade delar av världen (Deshpande, Dodson, Gorman & 
Brownson, 2008). Innan år 2025 kommer uppskattningsvis mellan 200-300 millioner 
människor insjukna i diabetes typ 2 (Hussain, Claussen, Ramachandran & Williams, 
2007). 

BAKGRUND 

Det beräknas att mer än 300 000 personer i vårt land troligen har sjukdomen diabetes. 
Mellan 10 -15 procent av dessa har typ 1 diabetes, som tidigare kallades barn eller 
ungdomsdiabetes medan 85-90 procent av all diabetes är diabetes typ 2, även kallad vuxen 
eller åldersdiabetes. Vid typ 1 diabetes förstör autoimmuna processer de 
insulinproducerande cellerna s.k. betacellerna i bukspottkörteln. Typ 2 diabetes som vi 
kommer att fokusera på kännetecknas av dels minskad känslighet för eller minskad effekt 
av insulin i såväl lever som andra organ, främst från muskler och fett, dels en minskad 
frisättning av insulin (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007). 

Symtom, diagnos och orsaker 
Typiska symtom på sjukdomen är stora urinmängder, ökad törst och trötthet. Eftersom 
symtomen vid typ 2 diabetes brukar kunna vara ganska vaga kan de drabbade ha typ 2 
diabetes i flera år utan att veta om det (Alvarsson et al., 2007). Oftast upptäcks sjukdomen 
i samband med hälsokontroller med urin– och blodprover, eller vid någon form av 
komplikationer, t.ex. stroke eller hjärtinfarkt (a a). 
 
Världshälsoorganisationen WHO har angett en rad riktlinjer för att fastställa diabetes och 
förstadier till diabetes. Enligt deras riktlinjer från 1998 så innebär upprepade 
blodsockervärden (plasmaglukosvärden) på 7,0 mmol/l eller högre att personen med 
säkerhet har diabetes (Alvarsson et al., 2007). Mätning av blodets halt av glukos, det s.k. 
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blodsockervärdet, är grundläggande för att diagnostisera alla former av diabetes. När det 
har konstaterats att en person har diabetes så fastställs det med hjälp av blodanalyser om 
personen i fråga har diabetes typ 1 eller typ 2 eller någon annan form av diabetes (a a). 
 
Typ 2 diabetes utvecklas när betacellerna i bukspottkörteln saknar förmåga att kompensera 
för minskad insulinkänslighet i muskler och lever. De förmår då inte att ytterligare öka sin 
frisättning av insulin så att glukosnivån hålls inom normala gränser (Alvarsson et al., 
2007). Orsakerna till att diabetes typ 2 har ökat markant beror enligt Grefberg och 
Johansson (2007) på effekten av det sämsta med västerländska livsstilen, nämligen 
kombination av minskad fysiskt aktivitet och ökat intag av ”skräpmat”. Övervikt är den 
största yttre riskfaktorn för att drabbas av typ 2 diabetes. Risken för att få diabetes ökar 
med tilltagande grad av övervikt (Agardh, Berne & Östman 2005). Cirka 80 procent av 
dem som insjuknar är överviktiga. Antalet fall av typ 2 diabetes ökar i stora delar av 
världen som ett resultat av att övervikt och fetma blir allt vanligare (Grefberg & 
Johansson, 2007). 
 
Det finns epidemiologiska och metabola studier som talar stark för att ärftligheten har stor 
betydelse för utveckling av typ 2 diabetes, förutom gen spelar även omgivningsfaktorer en 
stor roll i sjukdomsbilden (Agardh et al., 2005). Först när denna diabetes relaterade gen 
kommer i fel miljö bryter sjukdomen ut (a a). Även Alvarsson et al. (2007) menar att 
förutom de möjliga genetiska rubbningarna är det väl framlagt att en rad olika faktorer i 
livsstilen kan påverka insulinkänsligheten så att diabetes utvecklas. 

Behandling 
Diabetes är en allvarig och kronisk sjukdom som kan leda till olika komplikationstillstånd. 
De vanligaste komplikationerna till diabetes är skador som uppstår i små och stora 
blodkärl, nervsystem, njurar och ögon. Diabetesdrabbade personer löper en stor risk att 
insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Målet med all 
diabetesbehandling är att förebygga akuta och kroniska komplikationer, och behålla en hög 
livskvalitet för patienten (Wändell, 2005). 
 
Diabetes har varit en fruktad sjukdom men med dagens moderna diabetesbehandling som 
bl. a innefattar noggrann kontroll av blodsockret, blodtrycket och blodfetterna samt 
undvikande av tobaksbruk minskar kraftigt risken att drabbas av komplikationer 
(Alvarsson et al., 2007). Senare års forskning visar att förbättrad kost, motion och 
viktnedgång kan minska risken att insjukna i typ 2 diabetes med mer än 50 procent hos 
personer som är i förstadier till sjukdomen (a a). Framstegen med den medicinska 
behandlingen av diabetes typ 2 har lett till att de drabbade också får ett längre liv än 
tidigare (Deshpande, Harris-Hayes & Schootman, 2008). 

Samhällsperspektiv 
Sjukdomen innebär också stora kostnader för samhället. Blodsockerapparater toppade 
listan över medicinska hjälpmedel i Västra Götalands region med en kostnad på 120 
miljoner sett över förra året (Diabetes, Vårdprogram, 2008-2009). Andra anledningar till 
att Diabetes innebär höga kostnader för samhället är att det oftast är många olika 
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yrkesgrupper inom vården som blandas in. Förutom diabetessjuksköterskan så är läkare, 
fotterapeuter, dietister, kuratorer mm ofta inblandade. Följdsjukdomarna är flera och för 
många diabetespatienters tillvaro är det flera vårdinstanser som blir aktuella i och med 
komplikationerna som finns med i sjukdomsbilden (a a). 

Motiverande samtal 
Motiverande samtal kan ha en betydelsefull roll i samband med att motivera patienter till 
förändringar inom diabetesvården och det är viktigt hur den framförs. Enligt Miller och 
Rollnick (2002) finns det ett fundamentalt sätt att närma sig motiverande intervjuer/samtal. 
Det är viktigt att rådgivaren undviker att falla in i en auktoritetsroll, utan istället ska 
kommunikationen med patienten vara mer lik en partner- relation. Intervjuaren ska försöka 
skapa en positiv atmosfär som har som mål att främja en förändring istället för att tvinga 
fram den. Intervjuarens roll är inte att ge visdom eller insikt utan vikten läggs på att locka 
fram dessa saker ur det inre från en person, det krävs alltså att hitta en inre motivation till 
förändring hos en person och att väcka den. I motiverande samtal läggs ansvaret för 
förändring hos patienten, och det är givetvis patientens fria val om denne vill ha 
rådgivning eller inte. Detta är viktigt för att förändringen ska kunna vara likställd med 
personens egna mål och värderingar (a a). 

Betydelsen av egenvård 
Enligt Philips (2007) är det stressfullt att leva med ett kroniskt tillstånd som diabetes, och 
förpliktigar de drabbade att i stor grad engagera sig i sin egenvård. Egenvård vid diabetes 
är omfattande och innebär för patienten att kunna hantera diabetesbehandlingen i det 
dagliga livet, att känna till hur de olika diabeteskomplikationerna yttrar sig och uppträder, 
för att kunna hantera dess på ett adekvat sätt (Agardh et al., 2005). Det största hindret i 
behandling av livsstilsrelaterade tillstånd är patienternas ovilja att ändra sina vanor 
(Jallinoja et al., 2007). I en annan artikel betonar Jallinoja, Pajari & Absetz (2007) att 
användandet av patientperspektivet och stödjandet av patientens aktiva roll har ersatt den 
ensidiga behandlingen och patienter ses mer och mer som aktiva beslutsfattare.  
 
Egenvårdsbehandlingen vid kroniska sjukdomar har idag i större omfattning blivit 
patientens ansvar med en stark betoning på att de viktigaste besluten rörande patientens 
egen hälsa görs av patienten själv och inte av sjukvårdspersonalen. I tillägg så har 
rådgivning inom livsstilsbehandling bland auktoriteter och traditioner börjat bana väg för 
mer patientcentrerade metoder som inriktar sig på en självbestämmande makt (Jallinoja et 
al., 2007 ). Enligt Wikblad (2006) består omvårdnad vid diabetes av stöd, råd och 
utbildning till personen med diabetes så att hon får möjlighet att fatta välgrundade 
egenvårdsbeslut. 

Patientperspektivet 
Diagnosen diabetes kan medföra identitetsproblem för patienter, när de t.ex. inte vet om de 
’’är sjuka’’ eller om de ’’har en sjukdom’’. Det medför psykologiska problem och mycket 
av det som är oro – och ångestväckande för diabetespatienter är också likadant för de 
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friska (William-Olsson, 1989). Sociala faktorer går delvis hand i hand med individuella 
faktorer, men vissa saker går att urskilja. William-Olsson (1989) säger att ’’Viljan, 
kunskapen och välbefinnandet ställs på prov i samband med debuten. Då ska personen lära 
sig spelreglerna för det nya livet, regler som är både lika och olika det friska livets’’(a a. 
s.57). Det sociala livet sätts på sin spets när en person drabbas av diabetes. Livet med 
diabetes förtydligar människans livsvillkor. Därför måste en människa med diabetes få 
hjälp att hitta spelreglerna utan att anklagas för misslyckanden eller fusk. Det handlar om 
att utgå från patientens situation och kännedom om den, inte att förtydliga 
vårdföreskrifterna (a a).  
 
Att vara diabetiker kan innebära många begränsningar i vardagen, t.ex. kan insulin 
behandlade diabetiker i princip inte erhålla högre körkortsbehörighet än AB behörighet 
(Agardh et al., 2005). 

Teamarbete 
Wikblad (2006) förklarar att diabetesvården i Sverige är i princip överallt organiserad i 
team som kan variera i storleken. Runt patienten finns diabetessjuksköterska samt den 
diabetes ansvariga läkaren, men i de flesta team ingår också en dietist och 
fotvårdsspecialist. Teamarbete innebär att olika yrkesgrupper går in i ett samarbete med ett 
gemensamt mål med sina egna specifika kunskaper. Personen med diabetes har kunskaper 
om sig själv, sin egenvård och den vardag som diabetessjukdomen är en del av. Läkaren 
har sina medicinska kunskaper och det medicinska ansvaret och diabetessjuksköterskan 
har kunskaper i diabetesvård och omvårdnad. Wikblad (2006) menar att tidigare forskning 
tydligt visar att teamarbete är positivt ur ett patientperspektiv. Patienten är förutsättningen 
för och anledningen till att hålla ihop de olika aktörerna i diabetesteamet. Patientens 
erfarenhet och kännedom om sig själv och sin egen kropp har en avgörande inverkan på 
diabetesteamets arbete. För att kunna nå de uppsatta målen krävs motivation och god 
samarbetsvilja inom teamet. Det i sin tur skapar större förutsättningar för att ge patienten 
trygghet, tillit och vilja att leva ett gott liv (a a). 

Diabetessjuksköterskans roll 
En stor del i behandlingen vid diabetes beror på patientens delaktighet och motivation till 
egenvård. För att kunna motivera patienten och få denne delaktig måste 
diabetessjuksköterskan tillämpa ett förhållningssätt till patienten som bygger på tillit och 
empati, och som innebär en maktförflyttning till patienten. Förutom praktisk hjälp med 
hjälpmedel och olika fysikaliska undersökningar, skall diabetessjuksköterskan hjälpa 
patienten att utveckla sina egna resurser, sätta sina egna mål för behandlingen och 
identifiera och lösa sina egna problem (Agardh et al., 2005). Diabetessjuksköterskans roll 
är att identifiera och bedöma patientens problem, behov och resurser, vilket är en process 
som baseras på noggrant insamlade data. Ett arbete där egenvårdsförmåga, kunskaper, 
copingkapacitet, behandling, teamsupport samt livskvalitet är områden som 
diabetessjuksköterskan analyserar och grundar sin omvårdnadsdiagnos på (a a). 
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Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 
Egenvård har stor betydelse vid omvårdnad av personer med diabetes typ 2. Författarna 
tycker att Dorothea Orems (1995) egenvårdsmodell passar väl in i detta sammanhang som 
en omvårdnadsteoretisk grund. Orems egenvårdsteori lyfter fram patientens egen förmåga 
att tillgodose sina egenvårdsbehov. Då patienten inte klarar av sin egenvård, måste målet 
med omvårdnaden vara att hjälpa patienten till självständighet (a a). Målsättningen med 
motiverande samtal enligt Miller och Rollnick (2002) är att hitta och väcka en patients inre 
motivation till förändring. Den målsättningen anser författarna av denna studie 
överensstämmer med målsättningar som Dorothea Orem (1995) tar upp i sin 
egenvårdsmodell. 
 
Dorothea Orem (1995) delar upp egenvårdsmodellen i tre olika teorier. Den första teorin är 
om egenvård, den andra om egenvårdsbrist och den tredje om omvårdnadssystem. 
Tillsammans bildar dessa tre teorier vad Orem benämner som en generell teori om 
omvårdnad. Egenvård definieras som ’’utförande av sådana aktiviteter som individen själv 
tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 
välbefinnande’’ (a a. s.104). Aktiviteterna är också målinriktade eftersom de har ett syfte, 
vilket är att möta individens egenvårdskrav. Egenvården delas enligt Orem (1995) in i tre 
faser, där den första förtydligar vilka handlingar som behövs för att reglera kroppens 
struktur och genom detta kunna säkra hälsa och välbefinnande. Den andra fasen är 
planerande av handlingarna och den tredje fasen är själva genomförandet av handlingarna. 
Dessa tre faser skapar tillsammans en målinriktad handlingsprocess. Syftet med 
egenvården är att tillmötesgå de egna egenvårdsbehoven. Bristande kunskaper leder till 
sämre egenvård, därför är det viktigt att vårdgivare etablerar människa – människa relation 
som utvecklar medvetande om patientens egenvårdskapacitet.  
 
Egenvårdsbehov definieras som ’’formulerade insikter om handlingar som måste utföras 
av eller för en person, och som man vet eller förmodar är nödvändiga för regleringen av 
personens funktion och utveckling som människa’’ (a a. s.191). Dessa egenvårdsbehov är 
uppdelade i tre grupper; universella behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade 
behov.  

Problemformulering 
Trots den medicinska kunskapen som finns och påtryckningar från olika medier om att en 
sund livsstil har en gynnsam inverkan på diabetes typ 2 patienter kan det vara svårt att 
motivera vissa patienter till hälsosamma förändringar i livsstilen. Hur kan sjuksköterskor 
motivera till förändring när rådgivning och allmän information inte tycks räcka till? Är det 
för stort ansvar för den drabbade att själv kunna klara av de nödvändiga förändringarna. 

SYFTE 

Att fördjupa kunskaper om olika faktorer inom omvårdnaden av patienter med diabetes typ 
2 som påverkar deras hälsa och välbefinnande. 
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Frågeställningar 
1. Vilka möjligheter och hinder finns det inom diabetesvården? 
2. Vad bör sjuksköterskor fokusera på för att patientundervisningen skall ha en positiv 

effekt? 

METOD 

För att få en uppfattning om kunskapsläget och fördjupa kunskaperna inom vårt valda 
problemområde har vi valt att göra en litteraturöversikt efter en modell av Friberg (2006). 
Detta innebär att med hjälp av befintlig forskning inom ett visst område skapa en översikt 
av det som har studerats. Översikten kan enligt Friberg (2006) baseras på ett val av 
forskningsartiklar inom ett avgränsat område. I denna litteraturöversikt har endast 
kvalitativa studier analyserats eftersom fokus för studien var patienters upplevelser och 
erfarenheter.   

Urval 
Enligt Nyberg (2000) ska man i ett vetenskapligt arbete beskriva hur undersökning har 
genomförts, beskriva sina metoder, hur de utarbetats och utprövats. Det ska även beskrivas 
hur data insamlats och analyserats. För att underlätta sökprocessen och kunna noggrant 
redogöra för hur vi gick till väga har vi använt oss av sökmatris och artikelmatris som vi 
redovisar i bilaga 1 och 2. Vi har valt att ha följande inklusionskriterier i valet av 
dokument som vi skulle undersöka: vetenskapliga artiklar skrivna på engelska som är Peer 
reviewed och publicerade från år 2000 till år 2009, samt att de vetenskapliga artiklarna var 
relevanta för vårt valda problemområde. Artiklarna som passade ihop med studiens syfte 
och frågeställningar bedömdes som relevanta. För att på ett trovärdigt sätt kunna analysera 
och jämföra insamlad data bestämde vi oss att välja artiklar från länder eller världsdelar 
där det råder liknande förhållande som i Sverige. 
    

   Urvalsförfarande har vi delat i två delar, urval 1 och urval 2. I valet av sökord har vi i 
urval 1 använt oss av diabetes och diabetes type 2 som primära sökord. Vi har sedan lagt 
till orden lifestyle, changes, patient, nursing, education, self-management, selfcare, 
experiences, motivational interviewing och kombinerat de orden för att på det viset få en 
bred grund med olika aspekter som berör vårt problemområde. I den andra delen av 
urvalsprocessen (urval 2) har vi fokuserat på att välja bort de artiklarna som inte direkt 
berör studiens syfte. Artiklarna som handlade allmänt om diabetes och artiklarna som hade 
fokus bara på de medicinska aspekterna av diabetes valdes också bort. En del av artiklarna 
valdes bort på grund av dålig kvalitet eller att vi ansåg att metoddelen i dessa artiklar var 
bristfälligt redovisat. 

Datainsamling 
För att samla in data till vårt arbete använde vi sökmotorer på högskolans bibliotek i 
Skövde. Vi sökte artiklar i följande databaser: CINAHL, MEDLINE, SWEMED+ och i 
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LIBRIS. De artiklarna som slutligen valdes till analys har hittats i CINAHL och 
MEDLINE. Fyra av artiklarna som vi hittade via databaser fanns inte i fulltext. Eftersom 
de verkade relevanta för vårt arbete och av bra kvalitet beställde vi dessa med hjälp av 
bibliotekets personal. Efter det att vi kritiskt granskat de fyra artiklarna, valde vi bort två 
på grund av bristerna i metodredovisningen. 
 
I bibliotekets katalog sökte vi litteratur till vår studie och hittade en avhandling, därifrån 
valde vi tre artiklar till vidare analys. Efter noggrannare granskning av de tre artiklarna 
valde vi bort två och behöll en som var relevant för vårt studiesyfte.  En sekundärkälla till 
information har varit referenserna i de hittade artiklarna. Det ledde till att vi hittade tre 
artiklar som redovisas i sökmatrisen under manuellt sökande. De 13 artiklarna som vi valt 
för analys presenteras i artikelmatris i bilaga 1.  

 
Dataanalys  
 
Första steget i analysarbete var att författarna läste de utvalda artiklarna var för sig ett antal 
gånger för att få en klarare bild av artiklarnas innehåll. Enligt Friberg (2006) får den som 
gör studien en känsla för vad artiklar handlar om när artiklar läses flera gånger. I vår 
litteraturöversikt efter modell av Friberg (2006) bestämde vi att undersöka likheter och 
skillnader i artiklarnas resultat. Därför fokuserade vi på artiklarnas resultat och gjorde 
anteckningar som var grund till vidare analys. Efter det diskuterade vi och jämförde våra 
resultatanteckningar vilket resulterade i att vi gjorde en sammanställning av varje artikels 
resultat. Med hjälp av sammanställningarna började vi känna igen mönster i de olika 
resultaten och upptäckte att de relaterar till varandra. Vi diskuterade igenom de olika 
aspekterna av artiklarnas resultat och hur de relaterar till varandra. Utifrån diskussionen 
kunde vi gemensamt identifiera tre olika teman. 

Etiska överväganden 
Nyberg (2000) betonar att vid forskning bör målet vara att ge en så autentisk bild som 
möjligt av det fenomen som undersöks. Enligt gällande etiska riktlinjer så är det 
grundläggande att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 
människovärde, och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska beaktas vid 
etikprövning (a a). Vi har varit noggranna med att korrekt redovisa urvals- och 
datainsamlings förfarande, samt att vårt arbete innehåller korrekt referenshantering. Vårt 
arbete har genomförts med en grundtanke att de vetenskapliga artiklar vi sökt ska besitta 
etiska krav. Det faktum att vi använt oss av flera sökord har gjort att vi fått en tillräcklig 
bredd på de vetenskapliga artiklarna. Vi har vidare varit noggranna med att inte fabricera 
data eller ta bort väsentlig data som kunnat ge en felaktig bild av data vi insamlat och på 
den studie vi gjort.   
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RESULTAT 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre teman: patienters upplevelser av 
möten med diabetesvården, egenvård och livsstilsförändring och patientundervisning.  

Patienters upplevelser av möten med diabetesvården 
Patienter och vårdgivare kan uppleva sjukdomen från två olika världar, vilket kan leda till 
olika förväntningar i frågor om behandlingar, målsättningar och prioritet (Hörnsten, 
Sandström & Lundman, 2004; Pooley, Gerrard, Hollis, Morton, & Astbury, 2001). 
Vårdgivare lägger ofta fokus på aspekter av sjukdomen såsom diagnos, patofysiologi och 
behandling, medan patienter fokuserar mer på konsekvenser av sjukdomen i vardagliga 
livet (Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström, 2005). 
  
Flera studier tyder på att möten med diabetesvården som patienter upplevde som 
tillfredställande präglades av jämlikhet, öppenhet, samarbete och acceptans för patienters 
perspektiv (Adolfsson, Starin, Smide & Wikblad, 2008; Hörnsten et al., 2005; Nagelkerk, 
Reick & Meengs 2005; Pooley et al., 2001). Jämlikhet upplever patienter i möten där 
vårdgivare visar empati, förståelse och respekt för patienters val och målsättningar. 
Samarbete och öppenhet innebär enligt författarna att vårdgivarna söker överenskommelse 
när de planerar vården och skapar förutsättningar för patienter att tala och fråga öppet. 
Vårdgivarna visar acceptans för patienters perspektiv genom att visa respekt för patienters 
erfarenheter av att leva med sjukdomen och genom att acceptera patienter som personer 
med både starka och svaga sidor. Att utgå från patienters behov och inte sjukdomen i 
samband med möten inom diabetesvården bidrar till att patienter känner sig trygga, 
välkomna och uppmärksammade (a a).  
 
Kontinuitet och tidsaspekt påverkar också hur patienter upplever möten med 
diabetesvården. Resultat av studier gjorda av Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 
(2008) och Pooley et al. (2001) klargör att patienter uppskattar att ha kontinuitet och gott 
om tid när de träffas med vårdgivarna. Att ha gott om tid och träffa samma vårdgivare vid 
möten med diabetesvården upplevs av patienter som en förutsättning för att kunna etablera 
en bra kontakt. Patienter har då tid att ställa frågor, utbyta information och komma överens 
med vårdgivarna om olika mål utifrån sina önskemål. Detta skapar en känsla av trygghet 
och upplevelser av att de får stöd i sin strävan mot bättre hälsa (a a). 
 
Resultaten av flera studier pekar på vissa situationer som patienter upplever som negativa i 
samband med möten med diabetesvården. Möten där vårdgivare uppträder överlägset och 
inte tar hänsyn till patienters upplevelse av sjukdomen kan orsaka känslor av skam och 
ovärdighet hos patienter (Hörnsten et al., 2005; Nagelkerk et al., 2005). I de situationerna 
upplever patienter att vårdgivare sätter sina egna mål som målsättning för behandlingen 
och inte patientens. Dessa mål stämmer inte alltid överens med patienters mål och upplevs 
därför som omöjliga att uppnå (a a). Adolfsson et al. (2008) & Hörnsten et al. (2005) 
förklarar att vissa vårdgivare gärna talar om för patienter hur de skall göra i stället för att 
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komma överens. Detta upplevs som negativt och enligt Hörnsten et al. (2005) framstår det 
som att vårdgivare är mer intresserade av sjukdomen än av patienter. I vissa fall upplever 
patienter att vårdgivare behandlar dem på ett respektlöst och kränkande sätt i syfte att 
patienter skall tvingas att ta mer ansvar för sin egenvård. Försök att mer eller mindre 
tvinga patienten leder till mer missnöjda och kränkta patienter (a a). 
  
Edwall et al. (2008); Nagelkerk et al. (2005) & Pooley et al. (2001) poängterar att 
patienterna vill bli sedda som unika individer och behandlade därefter. Patienterna som 
behandlas som ytterligare ett diabetesfall och inte får individuellt anpassad behandling 
upplever också missnöje. 

Egenvård och livsstilsförändring 
Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom och patienterna måste göra mycket av arbetet själva 
om de vill ändra sin livsstil till det bättre och för att undvika komplikationer av sjukdomen 
(Cooper, Booth & Gill, 2003; Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002; Nagelkerk, et al., 
2005). Enligt Whittemore et al. (2002) är det svårt att integrera en kronisk sjukdom som 
diabetes i en redan befintlig livsstil och etablera rekommenderade behandlingsrutiner. För 
patienterna är det en utmaning att etablera ett nytt livsmönster och en process som tar tid. 
Patienter upplever ofta sjukdomen som ett personigt hot och känner sig sårbara, samtidigt 
som de vill kunna hantera sin sjukdom. Det upplevda hotet motiverar patienter att lära sig 
mer om sin sjukdom och inleda livsstilsförändringar (a a). Cooper et al. (2003) menar att 
många av diabetes typ-2 patienter strävar efter att hitta balans i sin livsstil och ser på 
livsstilsförändringar som en kompromiss i syfte att förbättra sin sjukdomshantering.  
 
Resultat av fem studier (Adolfsson et al., 2008; Cooper et al., 2003; Nagelkerk et al., 2005; 
Rubak et al., 2009; Whittemore et al., 2002) tyder på att patientundervisning ökar 
medvetenhet hos diabetes typ-2 patienter och leder till en bättre egenvård. Enligt 
Whittemore et al. (2002) beskrivs att många av diabetes typ 2 patienter använder sig av 
sina tidigare erfarenheter för att utforma personliga strategier som leder till hälsosamma 
förändringar i vardagen. De förändringarna bidrar till att fokus kan flyttas från sjukdomen 
till det positiva med den nya livsstilen. Nagelkerk et al. (2005) påpekar att patienters 
positiva attityd underlättar inlärningen och gör att patienter mer aktivt på egen hand söker 
information om diabetesvård. Socialt stöd av anhöriga, vänner och vårdgivare hjälper 
patienter till en positiv attityd och bidrar till en lyckad egenvård. Adolfsson et al., (2008) 
och Nagelkerk et al. (2005) anser att relationen mellan diabetes typ 2 patienter och 
vårdgivare som bygger på samarbete utvecklar en positiv attityd och hjälper också till en 
bättre egenvård. 
 
I en studie av Malpas, Andrews och Turner (2009) jämfördes effekten av att göra en 
livsstilsförändring mot att göra flera livsstilsförändringar i två grupper som bestod av 
diabetes typ 2 patienter. Deltagarna i första gruppen ändrade bara på kosten, medan 
deltagarna i den andra gruppen förändrade både kosten och ökade den fysiska aktiviteten. 
Deltagarna i första gruppen upplevde att deras förändring av kostvanor gjorde att de fick 
motivation till ökad fysisk aktivitet. Deltagarna i den andra gruppen ansåg att de förutom 
motivation till ökad fysisk aktivitet också insåg att de kunde använda den ökade fysiska 
aktiviteten på ett strategiskt sätt tillsammans med kostförändringar för att hantera sin 
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sjukdom. Vissa av deltagarna upplevde att fysisk aktivitet ökat deras mentala hälsa lika 
mycket som deras fysiska hälsa. Whittemore et al. (2002) poängterar att utbildning och en 
ökad medvetenhet om kost och träning bidrar till att patienterna får en bättre fungerande 
egenvård.  Den fysiska träningen hade bäst effekt om den var planerad och schemalagd.  
 
Holmström och Rosenqvist (2005) pekar på ett vanligt problem i samband med egenvård, 
nämligen att många av diabetes typ 2 patienter inte förstår förhållandet mellan kost, fysisk 
träning och blodsockernivåer. Missuppfattningar om diabetes typ 2 är alltför vanliga bland 
diabetes typ 2 patienter trots regelbundna kontroller och bra tillgång till vården. Detta 
försvårar patienternas möjligheter att lyckas med egenvården (a a). Nagelkerk et al. (2005) 
identifierar i sin studie sex olika hinder till en lyckad egenvård: 
 
- bristande kunskaper och förståelse om specifika dietplan 
- omvårdnad som inte är individuellt anpassad och samordnad 
- känsla av hopplöshet och frustration när provsvaren är dåliga trots patientens 

ansträngningar 
- begränsade möjligheter att få rekommenderad hjälputrustning, mediciner och 

provtagning 
- gruppundervisning som inte är specifik, på obekväm tid och innebär kostnader för 

patienten 
- svårigheter att komma ihåg att ta mediciner, dåliga kunskaper om medicinerna, 

biverkningarna och medicinjusteringar  

Patientundervisning 
Patientundervisning har en viktig roll i omvårdnaden av diabetespatienter (Adolfsson, 
Starin, Smide & Wikblad, 2008; Cooper, Booth & Gill, 2003; Edwall et al., 2008; 
Parchman, Arambula-Solomon, Hitchcoock, Larme & Pugh, 2003; Rubak, Sandbaek, 
Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen, 2009). Enligt Adolfsson et al. (2008) upplevde 
diabetes typ 2 patienter som deltog och fick gruppundervisning i empowerment gruppen 
att förhållande till vårdgivare var mer jämlik och präglades av partnerskap, medan 
patienter som fick undervisning i allmänna diabetesvården upplevde att vårdgivare hade en 
överlägsen roll. Patienter som fick gruppundervisning upplevde också att deltagande i 
programmet gav dem möjlighet till utbyte och stöd från andra deltagare, samt möjlighet att 
lära sig mer om sjukdomen och egenkontroll. Även Cooper et al. (2003) ser många 
fördelar med gruppundervisning inom diabetesvården. I deras studie upplevde patienter 
som deltog i gruppundervisning att de fick bättre förståelse för sin sjukdom och kunde 
därför lättare hantera sin sjukdom. Att delta i gruppen med andra som också har diabetes 
typ 2 och kunna ta del och lära av varandras erfarenheter gav känsla av samhörighet, vilket 
stärkte deras självförtroende. Nagelkerk et al. (2005) menar att gruppundervisning inom 
diabetesvården där de deltagande uppmuntras att ställa frågor och öppet diskutera om sina 
känslor och rädslor bidrar till en effektivare egenvård. 
 
I en annan studie menar Edwall et al., (2008) att patientundervisning i samband med 
regelbundna kontroller hos diabetessjuksköterska har en genomgående positiv effekt på 
diabetes typ 2 patienters möjligheter att leva med sjukdomen. Dessa patienter ansåg att 
stödet som de fick ledde till att deras förståelse för sjukdomen och hantering av sjukdomen 
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i vardagen utvecklades. De positiva effekterna av patientundervisningen bestod av att 
patienter kände sig bekräftade, de fick handledning genom sjukdomsprocessen och att 
deras känsla av självförtroende och självständighet ökade. Enligt Parchman et al. (2003) är 
det viktigt att nyupptäckta diabetes typ 2 patienter får patientundervisning i ett tidigt skede 
eftersom de lättare kan ta till sig information än de patienter som har levt med sjukdomen 
en längre tid. Resultat av studie visar att patienter som har haft diabetes mindre än två år 
hade betydligt lättare att göra framsteg när det gäller kosthållning och motion än patienter 
som har haft diabetes längre än två år (a a).  
 
Rubak et al., (2009) gjorde en studie där de jämförde sjuksköterskor som genomgått 
utbildning i metoden motiverande samtal (MI) och målinriktad intensiv utbildning i 
behandling av diabetes med sjuksköterskor som bara fick målinriktad intensiv utbildning i 
behandling av diabetes. Ett syfte med deras studie var att undersöka om sjuksköterskor 
som fick utbildning i motiverande samtal kunde öka förståelsen om diabetes typ 2 hos 
patienter med sjukdomen. Ett annat syfte var att undersöka om sjuksköterskorna kunde öka 
patienters motivation och deras medvetenhet beträffande förebyggande åtgärder och 
behandling. Resultatet visar att patienter som undervisades av MI utbildad personal var 
betydligt mer självständiga att fatta beslut angående förändringar i deras beteende och mer 
motiverade till förändringar av sina vanor än patienter i andra gruppen. Patienter som 
undervisades av MI utbildad personal upplevde att de fick mer specifika råd angående diet, 
träning och egen kontroll än de i andra gruppen. De var också betydligt mer medvetna om 
vikten av att ha kontroll över sin diabetessjukdom. 
 
I syfte att klargöra för de olika uppfattningar om diabetesvård bland vårdgivare, och som 
en del av förberedelse för patientundervisning gjordes en studie av Holmström, Halford & 
Rosenqvist (2003). Resultatet visade att bara 20 % av 169 vårdgivare som deltog i studie 
fokuserade på patientens upplevelse av sjukdomen. Enligt Holmström et al. (2003) bör 
vårdgivare utveckla förståelse för omvårdnad av diabetes och förståelse för interaktion 
mellan vårdgivare och patient för att kunna stödja patienten i undervisningsprocessen. 

Sammanfattning 
Patienters upplevelser av möten med diabetesvården skiljer sig beroende på vilket 
bemötande patienter får. Möten som patienter upplever som tillfredställande präglas av 
jämlikhet, öppenhet, samarbete och acceptans för patienters perspektiv. Möten där 
vårdgivare uppträder överlägset och sätter sina egna mål som målsättning för behandlingen 
utan at ta hänsyn till patienters upplevelse av sjukdomen orsakar negativa upplevelser. Att 
integrera de nödvändiga livsstilsförändringarna i sitt befintliga liv är för många 
diabetespatienter en ansträngande och tidskrävande process. Skapandet av positiv attityd, 
patientundervisning, socialt stöd, kostförändringar och ökad fysisk aktivitet förbättrar 
patienters möjligheter att lyckas med egenvård. Patienters bristande kunskaper, 
missuppfattningar och omvårdnad som inte är individuellt anpassad beskrivs som hinder 
för en lyckad egenvård. Patientundervisning har en positiv effekt på patienternas 
möjligheter att leva med sjukdomen. Förståelse för sjukdomen ökar och genom 
handledning blir patienter mer självständiga. Motiverande samtal kan hjälpa patienter att 
mer självständigt genomföra livsstilsförändringar. Fördelar med gruppundervisning är att 
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patienter har möjlighet att lära sig av varandras erfarenheter vilket också ger känsla av 
samhörighet.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att fördjupa kunskaper om faktorer inom omvårdnaden av typ 2 
diabetes som har betydelse för egenvård. Litteraturöversikt efter Fribergs (2006) modell 
har använts för att uppnå studiens syfte. Omvårdnad vid typ 2 diabetes är ett brett område 
som omfattar många olika delar av omvårdnaden. Genom att använda många sökord i 
sökprocessen anser författarna att olika infallsvinklar av området har fångats in. Friberg 
(2006) har betonat att en noggrann redovisning av en sökprocess är viktig för att läsaren 
ska kunna bedöma relevansen av de texter som valts för analys. För att underlätta 
redovisning av sök- och urvalsprocessen användes sökmatris och artikelmatris som 
presenteras som bilagor 1 och 2. I artikelmatrisen redovisas artiklarnas syfte, metod och 
resultat. I sökmatrisen redovisas sökordkombinationer, antal träffar och databaser där de 
utvalda artiklarna hittades.   
 
Innan studiearbete påbörjades övervägde författarna att genomföra en intervjustudie i 
stället för en litteraturöversikt. Att göra en intervjustudie skulle kunna vara ett bra sätt att 
ta del av patienters personliga erfarenheter av diabetesvården. Författarna insåg att tiden 
som var satt för studiegenomförandet var för kort för att fullfölja intervjustudie och 
beslutade därför att göra en litteraturöversikt. Med tanke på den korta tiden för studiens 
genomförande anser författarna att litteraturöversikt har varit en lämplig metod att 
använda. Kvalitativa artiklar har analyserats och eftersom studien belyser faktorer som till 
stora delar berör patienters upplevelser ser författarna inte det som en svaghet. I framtiden 
finns intresse från författarna att fördjupa sig i sjuksköterskors upplevelser av 
diabetesvården. Det skulle ge en bild av sjuksköterskors syn på möjligheter och hinder 
inom diabetesvården. 
 
Att använda artiklar från länder där det råder liknande förhållande som i Sverige ser 
författarna både som styrka och svaghet. Styrkan är att analysen utförs på ett 
sammanhängande och trovärdigt sätt när jämförelse görs i länder med liknande livsvillkor. 
Svagheten är att analysen inte tar hänsyn till förhållanden i länder eller världsdelar med 
annorlunda livsvillkor. Därför kan resultatet av studie inte ses som representativ eller 
överförbar för de länder som inte har liknande livsvillkor som Sverige. Detta innebär också 
att man missar olika aspekter av diabetesomvårdnaden som kan vara karakteristiska för 
dessa länder.  
 
Då fokus för studie var omvårdnad och egenvård vid typ 2 diabetes har många artiklar 
valts bort i urvalsprocessen. Författarna anser att läkemedelshantering, hantering av 
medicinska hjälpmedel och medicinska aspekter också är en viktig del av omvårdnaden 
vid typ 2 diabetes även om denna studie inte hade syftet att undersöka det. De aspekterna 
av omvårdnaden berörs inte i stor omfattning av studien och det skulle kunna ses som en 
svaghet.  
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Resultatdiskussion 
Resultat av studie pekar på att det finns stora skillnader i patienters upplevelse av möten 
med diabetesvården. Positiva upplevelser uppstår i möten där vårdgivare planerar sina 
åtgärder tillsammans med patienten utifrån patienters målsättningar och önskemål. 
Negativa upplevelser uppstår i möten där vårdgivare inte sätter patientens perspektiv i 
fokus för behandlingen och talar om för patienten vad hon/han skall göra utan att ta hänsyn 
till patientens val. De skillnaderna kan enligt Hörnsten et al. (2005) bero på att vårdgivare 
och patienter ser olika på sjukdomen. Vårdgivare fokuserar på medicinska aspekter av 
sjukdomen medan patienter fokuserar mer på hur sjukdomen påverkar vardagen. 
Adolfsson et al. (2008) förklarar att det finns en rollkonflikt och att vissa vårdgivare 
upplever som enklare att tala om för patienter vad de skall göra istället för att låta patienter 
försöka hitta egna lösningar. Vilket bemötande patienten får skall inte bero på vilken 
vårdgivare patienten träffar. Alla vårdgivare bör sträva efter att etablera en bra kontakt 
med patienter och skapa förutsättningar till positiva attityder. Sjuksköterskor ska enligt 
Kompetens beskrivning för legitimerad sjuksköterska bl.a. ha förmåga att bemöta 
patienten på ett respektfullt sätt och i samarbete med patienten möjliggöra patientens 
delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Patienters negativa upplevelse tyder på bristande kunskap hos personalen och att det finns 
behov av mer utbildning när det gäller bemötande inom diabetesvården. Vikten av att 
etablera en bra relation beskrivs av Orem (1995) som en förutsättning för utveckling av 
patientens egenvårdskapacitet. Personalens bristande kunskap ses av Orem (1995) som en 
faktor som försämrar patienters möjligheter att uppnå bättre hälsa och välbefinnande. 
Konsekvenser av dåligt bemötande förutom patienters missnöje och lidande kan bli att 
patienter undviker diabetesvården och tappar motivation. Detta kan leda till att de 
patienterna på sikt utvecklar följdsjukdomar och andra komplikationer som blir ännu 
svårare att hantera. Diabetessjukdom innebär redan stora kostnader för samhälle (Diabetes, 
Vårdprogram, 2008-2009) och sett ur ett samhällsperspektiv kan kostnaderna öka som en 
konsekvens av dåligt bemötande i diabetesvården. 
 
Ett annat resultat av denna studie berör frågor om egenvård och livsstilsförändringar. 
Livsstilsförändringar som patienterna tvingas göra för att undvika komplikationer av typ 2 
diabetes kan vara väldigt ansträngande. För att patienten skall lära sig att integrera 
livsstilsförändringar i sitt befintliga liv krävs ofta tid och stort arbete från patientens sida 
(Whittemore et al., 2002). Ökad medvetenhet om sjukdomen och hotet som sjukdomen 
innebär kan motivera patienter till livsstilsförändringar och bättre egenvård. Med andra ord 
kan förändringen inte tvingas fram av andra utan viljan till förändringen måste komma 
från patienten. Skapandet av en positiv attityd hjälper patienterna att lättare komma till 
insikt om nödvändiga förändringar. Patienter som har en positiv attityd är mer aktiva i sitt 
sökande efter information om sjukdomen och har bättre motivation. Positiv attityd skapas 
av stöd och förståelse från vänner, anhöriga eller vårdgivare. Resultatet av studien 
överensstämmer med Orems (1995) egenvårdsbehov där hon lyfter fram patientens 
medvetenhet och behovet av en positiv attityd som betydelsefulla för egenvården.  
 
Med tanke på resultatet i delen om egenvård framkommer det klart att sjuksköterskan har 
en viktig roll i att hjälpa patienten till en bra egenvård. Att öka patientens förståelse för 
sjukdomen och öka medvetenhet om behovet av livsstilsförändringar är en viktig uppgift 
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som sjuksköterskan har att främja i omvårdnaden. Genom att skapa en positiv relation till 
patienten och stödja patienten i livsstilsförändringar kan sjuksköterskor bidra till skapandet 
av en positiv attityd som i sin tur också leder till en bättre egenvård. Patienter som har 
bristande förmåga att klara av sin egenvård behöver enligt Orem (1995) hjälp av en 
sjuksköterska för att hitta egna strategier i att förbättra sin förmåga. Fördelarna är många 
med en fungerande egenvård. Att klara av sin egenvård på ett tillfredställande sätt kan 
gynna patientens fysiska och psykiska hälsa och bidra till välbefinnande. För sjukvården 
kan patientens välfungerande egenvård innebära mindre belastning på sjukvården genom 
att patienter i mindre grad drabbas av komplikationer till diabetes och inte behöver 
uppsöka sjukvården så ofta. Minskat antal av besök och insatser innebär också mindre 
sjukvårdskostnader för samhället. 
 
Ett resultat som presenteras är patientundervisning. I den del av resultat som handlar om 
patientundervisning har olika undervisningsmodeller presenterats och ställts mot varandra. 
Fördelarna med gruppundervisning är enligt Adolfsson et al. (2008) och Cooper et al. 
(2003) att relationen mellan vårdgivare och patienter bygger på jämlikhet och partnerskap. 
I gruppundervisningen får patienterna möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av 
varandra och på det viset öka sin förståelse för sjukdomen. Edwall et al. (2008) och 
Parchman et al. (2003) betonar vikten av kontinuitet och tidsutrymme i samband med 
patientundervisning. Regelbundna besök bidrar till att en bra relation mellan patienter och 
vårdgivare skapas vilket stimulerar inlärningsförmågan. I anknytning till 
patientundervisning skall det finnas gott om tid så att patienten har möjlighet att ställa 
frågor och utrycka sina funderingar. I resultatet av en studie (Rubak et al. 2009) framgår 
det att patientundervisning med MI bidrar till att patienter blir mer motiverade och 
självständiga att fatta beslut om livsstilsförändringar. Enligt Orem (1995) är syftet med 
patientundervisning att underlätta livsstilsförändringen och hjälpa patienter med bristande 
motivation till självständighet. Detta stödjas av Miller och Rollnick (2002) som förklarar 
att ansvaret till livsstilsförändringen ligger på patienten själv, medan undervisarens uppgift 
är att väcka patientens inre motivation till förändring. Som det framgår ur denna del av 
studieresultat måste sjuksköterskan ta hänsyn till olika faktorer i samband med 
patientundervisning. Oavsett om det handlar om individuell- eller gruppundervisning bör 
fokus vid undervisning ligga på patientens egna mål och förutsättningar. Att etablera en 
bra relation som bygger på jämlikhet och samarbete är också en förutsättning för en 
effektiv undervisning och en viktig uppgift för sjuksköterskan.  
 

Slutsats 
Även om största ansvaret till de gynnsamma livsstilsförändringar som en diabetessjukdom 
ofta kräver ligger på patienten själv kan sjuksköterskans arbete betyda skillnaden för om 
patienten skall lyckas eller inte. För att kunna hjälpa patienten till en bättre hälsa måste 
sjuksköterskan ha kunskaper om bemötande och undervisning av diabetes typ 2 patienter. 
Att alltid se patienten som en unik individ med sina egna målsättningar och erfarenheter är 
en förutsättning för sjuksköterskans arbete i att hjälpa patienten.  
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Bilaga 1 
 
 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

CINAHL diabetes* 
AND  
patient* AND 
experiences * 

116 11 4 

MEDLINE diabetes* 
AND 
motivational 
interviewing * 

11 3 1 

CINAHL diabetes* 
AND patient* 
AND  
lifestyle* 

180 12 2 

CINAHL diabetes* 
AND patient 
education* 

355 14 2 

MEDLINE diabetes* 
AND self-
management* 
AND 
changes* 

237 12 1 

Manuellt 
sökande 

   3 
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Bilaga 2 

 
Författare, land, år Titel Syfte Metod/Urval Resultat 
Rubak, S., 
Sandbaek, A., 
Lauritzen, T., 
Borch-Johnsen, K., 
Christensen, B. 
Danmark, 2009.* 

General 
practitioners trained 
in motivational 
interviewing can 
positively affect the 
attitude to 
behaviour change in 
people with type 2 
diabetes 

Att undersöka om 
sjuksköterskor som fick 
utbildning i motiverande 
samtal tekniken kunde öka 
förståelse om diabetes typ 2 
hos diabetes 2 patienter, få de 
mer motiverade till 
förändringar i deras beteende 
och öka deras medvetenhet 
beträffande förebyggande 
åtgärder och behandling av 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ metod, 
65 sjuksköterskor 
och 265 diabetes 
patienter deltog i 
studien. SSK-or 
delades i två 
grupper, båda 
grupper fick 
målinriktad intensiv 
utbildning i 
behandling av 
diabetes, men bara 
en grupp fick 
behandlig i MI 
tekniken. 
Patienterna delades 
i respektive grupp, 
och efter ett år 
undersökte man 
skillnader med 
hjälp av 
frågeformulär. 

- Patienter som 
träffade MI utbildad 
personal var betydligt 
mer självständiga att 
fatta beslut angående 
förändringar i deras 
beteende och mer 
motiverade till 
förändringar av sina 
vanor än  patienter i 
andra gruppen. 
- Patienter som 
träffade MI utbildad 
personal upplevde att 
de fick mer specifika 
råd angående diet, 
träning och egen 
kontroll än den andra 
gruppen. 

- Patienter i MI gruppen 
var betydligt mer 
medvetna om vikten av 
att ha kontroll över sin 
diabetessjukdom. 

Edwall, L-L, 
Hellström, A-L, 
Örhn,I-B & 
Danielson, E. 
Sverige, 2008.* 

 

The lived 
experience of the 
diabetes nurse 
specialist regular 
check-ups, as 
narrated by patients 
with type 2 diabetes 

Att klargöra diabetes typ 2 
patienters upplevelse av 
regelbundna besök hos 
diabetessjuksköterskan 

kvalitativ intervju, 
genomförd med tio 
män och tio kvinnor 
med typ 2 diabetes 

Patienternas upplevelse 
av regelbundna besök 
hos 
diabetessjuksköterskan 
visade på en överlag 
positiv påverkan på 
patienternas sätt att leva 
med sjukdomen. De 
upplevde att de fick 
kontroll över sin 
sjukdom och patienterna 
kände även sig mer 
säker och de kände en 
känsla av lättnad.   

Malpass, A, 
Andrews, R & 
Turner, K-M. USA. 
2008 

Patients with type 2 
diabetes 
experiences of 
making multiple 
lifestyle changes : 
A qualitative study 

Att utforska nyligen 
diagnostiserade typ 2 diabetes 
patienters upplevelse av att 
göra en enkel förändring 
(kosten) eller en större 
förändring (både kost och 
fysisk aktivitet) 

Kvalitativ 
djupintervju med 30 
individer som 
deltog i en slumpvis 
kontrollerad 
prövning 

Det var generellt 
positivt att ge 
information om kost och 
fysisk aktivitet. Det gav 
mod till patienterna att 
på ett strategiskt sätt 
använda fysisk aktivitet 
för att hjälpa deras 
hantering av sin 
sjukdom. 
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Författare, land. 
år 

Titel Syfte Metod/urval Resultat 

Adolfsson, 
E., Starin, B., 
Smide, B., 
Wikblad. K. 
Sverige, 
2008* 

 

Type 2 
diabetic 
patients 
experiences 
off two 
different 
educational 
approaches- 
a qualitative 
study 

 

Att få uppfattning om 
patienternas erfarenheter av 
två olika undervisningar 
former, undervisning i 
empowerment gruppen 
jämfört med undervisning i 
den allmänna diabetes 
vården 

 

Kvalitativ studie med 
halv strukturerade 
intervjuer. 28 patienter 
delades i två grupper 

 

Patienter i empowerment 
gruppen upplevde att 
förhållande till vårdgivare 
var jämlik och präglades 
av partnerskap, medan i 
den andra gruppen hade 
vårdgivare en överlägsen 
roll. Patienter i 
empowerment gruppen 
upplevde att deltagande i 
programmet gav de 
möjlighet till utbyte och 
stöd från andra deltagare, 
och möjlighet att lära sig 
om sjukdomen och egen 
kontroll. 

Cooper, H,C, 
Booth, K & 
Gill, G. 
England. 2003. 

Patients' 
perspectives on 
diabetes health 
care education 

Att stärka patienter med deras 
egenvård och att få deras 
perspektiv på 
egenvårdsutbildning 

kvalitativ, gruppintervju. 
Män och kvinnor. 

Patienterna upplevde att 
de kunde hantera och 
förstå sin sjukdom mycket 
bättre. Men för att få 
optimal behandling krävs 
fortsatt hjälp från kunnig 
vårdpersonal. 

Whittemore, 
R, Chase, 
S,K, Mandle, 
C,L & Roy, 
S,C. USA. 
2002* 

 

Lifestyle 
change in type 
2 diabetes:  A 
process model 

 Att undersöka hur diabetes typ 
2 patienter som varit med om 
en sjuksköterskeledd medling 
upplever att 
behandlingsrekommendationer 
för diabetes integreras i deras 
existerande livsstil  
 

Kvalitativ, 
individualiserad 
undervisning och 
intervju 

Kvinnor, n= 9 

Att integrera en 
livsstilsförändring gjorde 
att patienterna upplevde 
att de fick en balans i livet. 
De förstod hur deras 
levnadssätt kunde påverka 
deras sjukdom. De lärde in 
nya beteenden och kunde 
undvika att falla in i gamla 
vanor, som gamla 
matvanor t.ex. 

Parchman, M, 
L, Arambula- 
Salomon, T,A, 
Hitchcock,N,P, 
Larme, A,C & 
Pugh, J,A. 
USA. 2003. 

Stage of 
change 
advancement 
for diabetes 
self-
management 
behaviours and 
glucose control 

Att utvärdera om patienter med 
typ 2 diabetes som var 
delaktiga i diabetes 
undervisning avancerade 
genom olika steg av förändring 
mot egenvårdsbeteende. 

Kvalitativuppföljningsi
ntervju,  

män och kvinnor, n= 428 

De flesta av patienterna 
som var delaktiga i 
diabetesundervisning 
avancerade en eller flera 
steg av förändring 
gällandes egenvård. De 
som haft diabetes kortare 
tid hade generellt sätt 
lättare att avancera i 
stegen. 
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Författare, 
land, år 

Titel syfte Metod/Urval Resultat 

Pooley, C,G, 
Gerrard, C, 
Hollis, S, 
Morton, S & 
Astbury, J. 
England. 
2001. 

‘Oh it’s a 
wonderful 
practice… you 
can talk to 
them’: a 
qualitative study 
of patients ‘ and 
health 
professionals’ 
views on the 
management of  
type 2 diabetes 

Att utforska vad patienter och 
diabetessjuksköterskor anser 
är viktigast att fokusera på 
gällandes diabetesbehandling 

Kvalitativ, djupintervju 
med både patienter och 
diabetessjuksköterskor.   
Patienterna var 50 år och 
äldre. 

Fem teman växte fram: 
Vikten av att ha tillräckligt 
med tid för behandling. 
Patienterna vill ha 
kontinuitet, dvs. få 
behandling av samma 
person. Behovet av att 
ställa frågor under 
behandlingen. I vilken 
utsträckning patienterna 
upplever att ssk lyssnar på 
dem. Varje patients 
individuella upplevelse av 
att leva med diabetes. 
 

Nagelkerk, J., 
Reick, K., 
 Meengs, L. 
USA, 2005* 

Perceived 
barriers and 
effective 
strategies to 
diabetes self-
management 

Att beskriva diabetes typ 2 
patienters upplevda hinder 
(barriärer) i samband med 
egenvård och att identifiera 
effektiva strategier inom 
egenvård för att framhäva 
infrastrukturella behov eller 
ändringar i klinisk praktik som 
skulle förenkla integration av 
diabetes egenvård 

Kvalitativ, djupintervju 
med 26 diabetes 2 
patienter 21 år eller äldre. 
Data samlades in under 
2002. 

Sex olika hinder(barriärer) 
som försvårar egenvård av 
diabetes och sex olika 
strategier för att göra 
egenvård mer effektiv 
identifierades.. 

Hörnsten, Å., 
Lundman, B., 
Kihl-Selstam, 
E., Sandstrom, 
H. Sverige, 
2005* 

Patient 
satisfaction  
with diabetes 
care 

Att klargöra diabetes typ 2 
patienternas erfarenheter och 
reflektioner i samband med 
deras möte med 
diabetesvården 

Kvalitativ studie analys 
av intervjuer med 44 
diabetes typ2 patienter 
under 2001. 

Fem olika tema 
identifierades i samband 
med att patienterna kände 
sig nöjda eller missnöjda 

Holmström. 
I.M., 
Rosenqvist, U. 
Sverige, 
2005* 

Misunderstandi
ngs about illness 
and treatment 
among patients 
with type 2 
diabetes. 

Att beskriva 
missuppfattningar som 
diabetes typ 2 patienter har om 
sin sjukdom och sin 
behandling. 

Kvalitativ 
fenomenologisk analys, 
intervjuer med 18 
diabetes typ 2 patienter 
mellan 40 och 80 år 
gamla 

Det är vanligt 
förekommande med 
missuppfattningar bland 
diabetes typ 2 patienter 
om deras sjukdom och 
behandling. Fem olika 
teman identifierades. 

Hörnsten, Å., 
Sandström, H., 
Lundman, B. 
Sverige, 2004 

Personal 
understandings 
of illness among 
people with 
diabetes type 2 

Att beskriva diabetes typ 2 
patienters personliga förståelse 
för sjukdomen. 

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 44 
diabetes typ 2 patienter, 
47år-80år gamla. 

Sex huvudkategorier och 
16 underkategorier 
identifierades. 
Huvudkategorier:   
-sjukdomsbild 
-diagnosens betydelse 
-integration av sjukdomen 
- hur stor utrymme 
sjukdomen tar  
- vård ansvar 
framtidsutsikter 
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Författare, 
land, år 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat 

Holmström, I., 
Halford, C., 
Rosenqvist, 
U., Sverige, 
2003 

Swedish health 
care 
professionals’ 
diverse 
understandings 
of diabetes care. 

Att klargöra för de olika 
uppfattningar om 
diabetesvård bland 
vårdgivare, som en del av 
förberedelse för 
patientundervisning 

Kvalitativ fenomenografisk 
analys, 169 vårdgivare. 

Bara 20 % av 169 
vårdgivare fokuserade 
på patientens 
uppfattningar av 
sjukdomen. Fem olika 
kategorier 
identifierades 
vårdgivare behandlar 
patienten, 
vårdgivare ger 
information, 
vårdgivare fokuserar 
på relation och 
organisation, 
vårdgivare försöker 
komma överens med 
patienten, 
vårdgivare fokuserar 
på patientens 
förståelse av 
situationen 
 


