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___________________________________________________________________________
Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. I Sverige är ca 300 000 individer 
drabbade. För att dessa patienter skall kunna leva ett så bra liv som möjligt så krävs
preventiva behandlingsformer för att förhindra komplikationer som leder till ökat lidande för 
individen. Syftet med studien är att beskriva effekter av utbildning avseende egenvård för
patienter med typ 2 diabetes. Metoden är en litteraturstudie och artiklar söktes i olika 
databaser. Elva artiklar användes i resultatet. Resultat: Utbildning i grupp av patienter visade 
sig vara ett framgångsrikt sätt då patienterna kunde utbyta erfarenheter och finna stöd i 
varandra. Den individuella utbildningen var även den framgångsrik men då främst gällande 
mätbara faktorer så som HbA1c, blodtryck och vikt och inte på en djupare nivå hos 
patienterna. Diskussion: Då patienterna fick möjlighet att möta andra i samma situation 
kunde de finna stöd i varandra och genom detta implementera egenvården i vardagen. I den 
individuella utbildningen är det viktigt som personal att se till individen och anpassar 
omvårdnaden där efter. Slutsats: Det är av stor vikt att aktuell forskning angående utbildning
avseende egenvård implementeras i klinisk verksamhet för att främja en god omvårdnad.
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___________________________________________________________________________       
Diabetes is one of the biggest diseases in the world. In Sweden around 300,000 people are 
affected. For these individuals to live as normally as possible it is imperative to use 
preventative treatment methods to prevent serious complications, that ultimately lead to 
increased suffering for the individual. The aim of this study was to describe effects of
education among patients with type 2 diabetes regarding their self-care. Method:
Information was obtained via an electronic literature search from a number of scientific 
databases. Findings were derived from eleven articles. Findings: In the group setting, 
education about lifestyle modification proved to be a more successful than in individual 
education, as patients could exchange experiences and finding support in each other. On an 
individual basis the education provided regarding measurable factors such as HbA1c, blood 
pressure and weight but did not endure in deeper understanding in the patients. Discussion:
When patients were able to meet others in the same situation they could find support and this 
way implement self-care in their day to day life. During the individual education it was 
important for the staff to adapt to the needs of the individual. Conclusion: It is of great 
importance to implement up to date research in education of patients in the clinical setting to 
promote good care.
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INLEDNING

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomar i världen. I Sverige finns det ca 300 000 
personer som är drabbade av diabetes. Av dessa personer lider ca 270 000 av typ 2 och cirka
30 000 av typ 1. Sjukdomen drabbar både barn och vuxna. Oavsett om personen insjuknar i 
typ 1 eller typ 2 kommer vardagen att ändras drastiskt. Diabetes är dels ärftlig men även 
faktorer så som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning ökar risken att insjukna i typ 2 
diabetes. Det har visat sig i tidigare svenska studier att typ 2 diabetiker lever 5-10 år kortare 
pga. risken att få hjärtinfarkt eller stroke. Det är också vanligt att typ 2 diabetiker drabbas av
senkomplikationer så som njursvikt, blindhet och amputation. Till följd av olika 
komplikationer och därmed en försämring av livskvalitén är något som diabetiker runt om i 
Sverige kämpar med dagligen. Tidig död minskar bland diabetiker vilket innebär att fler 
människor lever längre med diabetes idag. För att dessa patienter skall kunna leva ett så bra 
liv som möjligt så krävs det bra preventiva behandlingsformer för att förhindra 
komplikationer (Socialstyrelsen, 2005). Det är därför enligt vår erfarenhet viktigt att patienten 
på ett så tidigt stadium som möjligt får kunskap om sin sjukdom och får förståelse för hur de 
på bästa sätt kan uppnå symtomfrihet genom livsstilsförändringar och egenvård. För att detta 
skall vara möjligt är det viktigt att patienten får förståelse för hur de genom ökad egenvård 
kan påverka förloppet av sjukdomen.

Diabetes påverkar den enskilda individen på många olika nivåer, inte minst påverkas 
individens grundläggande och mest fundamentala behov så som kost, dryck, socialt umgänge 
och sexualitet (Agardh, Berne & Östman, 2002).

Detta arbete fokuserar på effekter av utbildning avseende egenvård hos patienter med typ 2 
diabetes. En litteraturstudie har genomförts för att få en övergripande syn på forskningsläget 
samt beskriva hur utbildning av patienter avseende egenvård kan tillämpas i 
omvårdnadsarbetet. 

Följande text av Søren Kierkegaard skriven 1859 beskriver vad omvårdnad betyder för oss 
och vad vi anser att sjuksköterskan bör ha som utgångspunkt i mötet med patienten oavsett i 
vilken situation dessa möts.

”Om jag vill föra en människa till ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är. 
Och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och 
främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, beroende på att jag är fåfäng, högmodig, och 
egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, därför måste jag 
förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

 Kan jag inte detta kan jag inte hjälpa någon”

(http://www.bengtgrandelius.se/pedagoger.htlm)
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BAKGRUND

Diabetes Mellitus historia

Den äldsta beskrivningen av diabetes finns på papyrusrullar som är mer än 3500 år gamla och 
hittats i en av Egyptens pyramider. I Indien på 600-talet f Kr kände läkare till något som de 
kallade ”honungsurin”. Den idag medicinska beteckningen är diabetes mellitus, där mellitus 
är från det latinska ordet som betyder ”söt som honung”. Namnet diabetes kommer från 
grekiskan och betyder ”passera igenom”. Den grekiska läkaren Aretaios som verkade på 100-
talet e Kr myntade namnet. Han beskrev att sjukdomen liknar ett vattenrör, därför att den stora 
mängden vätskan inte stannar i kroppen utan använder människan som ett vattenrör. År 1869 
upptäckte den tyska läkaren Paul Langerhans anhopningar av öar av celler i bukspottkörteln. 
Dessa är av stor betydelse för insulinproduktionen, för i dessa öar som nu kallas 
Langerhanska cellöarna finns betaceller som producerar insulin. Denna upptäckt ledde till 
experiment på hundar, där läkarna opererade bort bukspottskörteln hos hundarna vilket ledde 
till att de utvecklade diabetes. De kanadensiska läkarna Frederick Banting och Charles Best 
lyckades efter andra världskriget att utvinna insulin från bukspottkörtlar från djur. I början på 
1922 behandlades den första människan med insulin (Socialstyrelsen, 1999).

Vad är diabetes?

Det finns två varianter av diabetes, typ 1 – och typ 2 diabetes. Båda typerna karaktäriseras av 
ett kroniskt tillstånd av högt blodsocker. Vid avsaknad av insulin eller vid insulinresistens 
klarar inte kroppen att ta hand om den ökande blodsocker nivån. Det medför att nivåerna av 
socker stiger i blodet och bidrar till symptom som törst, trötthet och ökade urinmängder. Med 
tiden skadas vävnader och organ av de höga sockernivåerna. För att kroppsliga funktioner 
skall kunna fungera behövs socker som energikälla. Orsaken till att sockerhalten i blodet är 
för hög kan vara att insulin saknas (typ 1 diabetes) eller har nedsatt effekt på cellerna (typ 2 
diabetes) (Socialstyrelsen, 2005). Insulin är ett livsviktigt hormon som bildas i 
bukspottkörteln. Insulinet kan ses som en ”nyckel” som öppnar dörren till cellerna så att 
sockret kan släppas in (Socialstyrelsen, 1999). 

Typ 2- diabetes

Vid typ 2 diabetes är inte den bakomliggande orsaken total brist på insulin, utan att mängden 
insulin inte räcker till för kroppens behov. Det beror dels på en minskad känslighet för insulin 
i vävnaderna samt att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med insulin. Vid typ 2 
diabetes är ärftlighet en central orsaksfaktor men övervikt, fysisk inaktivitet, stress, bukfetma, 
cigarrettrökning samt vissa läkemedel är några stora riskfaktorer till att den uppkommer. Typ 
2 diabetes drabbar främst äldre människor (Socialstyrelsen, 1999, 2005). 

Tidigare kallades typ 2 diabetes för åldersdiabetes pga. av att merparten som drabbades var 
över 65 år. Idag debuterar sjukdomen allt längre ner i åldrarna och av dem som drabbas idag 
är ca 135 000 över 65 år. Till en början kan sjukdomen behandlas med kostförändring, 
viktnedgång och ökad fysisk aktivitet men med åren är tablettbehandling nödvändigt och 
oftast också insulin (Socialstyrelsen, 2005). 
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För att långsiktigt bevara patientens motivation och för att patienten ska följa 
behandlingsrekommendationer krävs det insikt och delaktighet hos patienten. Detta kan 
uppnås genom hjälp av sjuksköterskans stöd och dennes pedagogiska färdigheter 
(Socialstyrelsen, 1999). 

Orsaker

Det sker en drastisk ökning av typ 2 diabetes över hela världen och det är ett av nutidens 
störst medicinska problem. Orsakerna till denna enorma ökning diskuteras. Vid sidan om 
diabetesepidemin förekommer en fetmaepidemi. Det talas om en spridning av den förödande 
västerländska livsstilen med fysisk inaktivitet och ett ökat intag av ”skräpmat”. Forskare 
menar att människor inte är konstruerade att klara denna livsföring. Förr i tiden, då det var 
svårt att få tag i mat och då kolhydrater var sällsynt, hade människan en förmåga att lagra 
energi genom att bygga upp fettdepåer. Detta medförde större chans att överleva i perioder när 
det var svårt att få tag i mat. En annan teori är att under människans utveckling har födan mest 
bestått av kött, fisk, grönsaker och nötter. Föda bestående av sädesslag har bara funnits de 
senaste 3000 åren. För den mänskliga organismen är det för kort tid att vänja sig vid den 
kolhydratrika kost vi har idag (Grefberg & Johansson, 2003).

Enligt Grefberg och Johansson (2003) finns ett antal faktorer som ökar risken för att utveckla 
typ 2 diabetes. Genom att identifiera dessa riskfaktorer kan också sjukdomen förebyggas.  De 
faktorer som ligger grund för att utveckla typ 2 diabetes är:

 Ärftlighet
 Insulinresistens
 Försämrad insulinfrisättning. Förmågan att frisätta insulin snabbt vid måltid saknas.
 Obesitas. Främst bukfetma.
 Avsaknad av motion.
 Ålder. Risken ökar med stigande ålder.
 Rökning. 
 Läkemedel. Kortison preparat, vissa sorters diuretika samt östrogener.
 Stress. Stresshormoner ökar bildningen av glukos i levern.
 Livsstil. Dåliga kostvanor med för mycket snabbmat. 

Symtom

De flesta patienter som får diagnosen diabetes har oftast haft den i många år utan att de har 
vetat om det. Det medför att symptomen oftast kommer smygande under årens lopp.  I början 
klagar patienten på trötthet, nedstämdhet samt ett allmänt försämrat allmäntillstånd (Skafjeld, 
2002). De typiska symptomen vid diabetes är ökad törst, stora urinmängder samt 
viktminskning. Problem med dimsyn och underlivsklåda som är relaterat till svampinfektion 
är symptom som också bör uppmärksammas (Grefberg & Johansson, 2003). 

Diagnostik

Det lättaste sättet att idag ställa diagnosen diabetes är att mäta blodsockernivån i blodet. Om 
patienten har de typiska symptomen som törst, stora urinmängder och viktminskning i 
kombination med ett förhöjt blodsocker är det tillräckligt för att ställa diagnos. För att kunna 
ställa diagnosen hos patienter som är symptomfria krävs det minst två förhöjda 
plasmaglucosvärden (över 7 mmol/l i fasta) och som ska tas med några dagars mellanrum 
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(Skafjeld, 2002).  Provet HbA1c är en mätmetod som ger ett medelvärde för hur blodsockret 
har varit under de senaste 6-8 veckorna. Det som mäts är hur mycket av det socker som 
cirkulerat i blodet som har bundits till hemoglobinet i de röda blodkropparna. HbA1c mäts i 
procent till skillnad från blodsockret som mäts i mmol/l. Enligt nationella riktlinjerna för en 
god diabetesvård är ett HbA1c värde under 6,5 % ett idealiskt värde för diabetiker. Ett värde 
mellan 6,5- 7,5 % är dock gränsfall som bör försöka sänkas för att minska risken för 
komplikationer (Fors, 2003). 

Behandling

Typ 1 diabetes behandlas genom tillförsel av insulin då dessa patienter har en avsaknad av 
egen insulinproduktion. I först hand går behandlingen av patienter med typ 2 diabetes ut på att 
ändra matvanor, motionera samt viktminskning för de som är överviktiga. Tablettbehandling 
påbörjas om förgående inte ger resultat. Insulinbehandling behövs oftast efter flera års 
sjukdom. Hälften av dem som har typ 2 diabetes behandlas med tabletter. Bland de resterande 
behandlas drygt hälften med insulin och resten med kost (Socialstyrelsen, 1999).

Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att sjuksköterskan ser över patientens livsstil samt
ger stöd så patienten kan ta ett eget ansvar för sin egenvård. Detta innebär att sjuksköterskan 
tillsammans med patienten ser över vanor angående fysisk aktivitet, kostvanor och om 
patienten använder tobak och alkohol. Vid typ 2 diabetes är fysisk aktivitet den viktigaste och 
effektivaste åtgärd som patienten själv kan genomföra. Vid fysisk aktivitet ökar 
insulinkänsligheten i vävnaderna som innebär ett bättre upptag av sockret i blodet vilket 
innebär att blodsockret stabiliseras (Skafjeld, 2002). Den ökade insulinkänsligheten som 
uppkommer av fysisk aktivitet har en mycket positiv effekt då den kvarstår i upp till ett dygn 
efteråt (Vårdprogram, 2005). Regelbunden fysisk aktivitet ger även en ökad muskelmassa och 
kan leda till viktminskning som är särskilt viktig för överviktiga patienter med typ 2 diabetes. 
Ett minskat fettlager runt buken ökar även insulinkänsligheten i levern (Fors, 2003).

När fysisk aktivitet och koständring inte längre räcker till för att hålla blodsockret på 
acceptabel nivå, får patienten börja med blodsockersänkande tabletter (perorala antidiabetika).   
När insulinproduktion börjar svikta allt för mycket och tabletterna inte längre hjälper, måste 
patienten börja med insulin och då eventuellt i kombination med perorala antidiabetika.
Fysisk aktivitet har en positiv effekt redan vid en låg aktivitetsnivå och för varje gång 
patienten motionerar minskar diabetesrisken. Det finns flera studier som har visat att hård 
träning inte skulle vara bättre utan att en enklare form av motion är tillräckligt för att ha en 
skyddande effekt (Socialstyrelsen, 2005). 

Senkomplikationer

Patienter med diabetes får med tiden skador och förändringar i små blodkärl (mikroangiopati) 
och i stora blodkärl (makroangiopati). Hjärt-kärlsjukdom är den senkomplikation som är mest 
förekommande vid diabetes (Socialstyrelsen, 1999). Skador på små blodkärl kan leda till 
näthinneförändringar (retinopati), ögonkomplikationer är vanligt och det kan vara ett tecken 
på att patienten har haft sjukdomen länge innan diagnos ställts. Retinopati kan leda till nedsatt 
syn eller blindhet. Neuropati är en nervskada som främst drabbar fötterna och innebär bland 
annat att patienten har nedsatt känsel och försämrad blodcirkulation. Detta ökar risken för att 
drabbas av fotsår. Nefropati är en njurskada som är den mest förödande av alla 
komplikationer och är associerad med hög dödlighet (Socialstyrelsen, 2001). 
Diabetesnefropati leder till koronisk njursvikt som innebär att patienten måste behandlas med 
dialys eller transplantation för att överleva. Patienter med nefropati löper en tiofaldig ökad 
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risk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med diabetespatienter som inte är njursjuka (Grefberg 
& Johansson, 2003). Senkomplikationer i njurar, ögon, nerver och perifer och central 
cirkulation tar ca 8 % av de direkta sjukvårdskostnaderna i Sverige. Då är inte kostnader för 
bland annat sjukskrivning och förtidspension inräknat (Socialstyrelsen, 2001).

Dorothea Orems omvårdnadsteori

Dorothea Orem (2001) omvårdnadsteori har det centrala i individens egenvård. Orem anser att 
där patienten brister i sin egenvård finns sjuksköterskan tillgänglig som ett stöd för att kunna 
hjälpa och föra patienten vidare i sin egenvård. Orems centrala begrepp innefattar hälsa, 
människan, miljön och omvårdnad. Inom begreppet hälsa beskriver Orem att människors 
hälsa måste delas av individer och samhället i stort och kan inte bara tillskrivas hälso-och 
sjukvården. Hon menar att det är viktigt att främja goda vanor som leder till ökad hälsa samt 
att det är viktigt att förändra gamla vanor i takt med ökande egenvårdskrav som leder till ökad 
hälsa. Orem ser människan som en aktiv varelse med stor frihet som har en förmåga att lära 
och utvecklas. Genom att hela tiden lära och utvecklas får människan en ökad kunskap om sin 
egenvård. Miljön beskriver Orem främst i den kultur och det sociala sammanhang som 
individen lever i och hur detta i sin tur påverkar individens förmåga till att lära och utveckla
sin egenvård. Inom begreppet omvårdnad beskriver hon hur relationen mellan sjuksköterska
och patient skall ha målet att urskilja och tillfredsställa patientens egenvårdsbehov. Hon 
menar även att det är komplicerat för sjuksköterskan att hjälpa och stödja patienten då 
behoven inte är sjuksköterskans egna och patienten inte kan eller vill utföra egenvården själv. 
Orems omvårdnadsteori omfattar tre delteorier vilka är följande:

 Teorin om egenvård
 Teorin om egenvårdsbrist
 Teorin om omvårdnadssystem

Teorin om egenvård

Teorin om egenvård innebär att patienten själv besitter en förmåga att ta ansvar för sin 
egenvård och genom detta bevara liv och hälsa men där patienten brister i kunskap finns 
sjuksköterskan som stöd för att hjälpa patienten vidare. Teorin om egenvård består av två 
olika komponenter. En som ett inlärt beteende hos människan och den andra som en medveten 
handling som utförs för ett specifikt ändamål. Vid komponenten inlärt beteende menar Orem 
att individens uppfattning av egenvård uppkommer beroende på vilken social och kulturell 
miljö individen formas i (Orem, 2001).

Teorin om egenvårdsbrist

Det centrala i Orems (2001) omvårdnadsteori är delteorin om egenvårdsbrist. I denna delteori 
beskriver Orem tre olika faktorer som leder till ett ökat egenvårdsbehov. Den första faktorn 
vilket människan dagligen utför och därmed utgör den grundläggande egenvården såsom att 
upprätthålla livsprocesser samt fysiska och psykiska processer. Den andra faktorn som 
påverkar människan är de egenvårdsbehoven som är utvecklingsrelaterade. Detta innebär att 
under människans livstid i samband med bland annat ökad ålder, dyker det ständigt upp krav 
på utbildning och utveckling som är relaterade till ökade egenvårdskrav. Den tredje faktorn 
innefattar människan som genom ohälsa och olika sjukdomstillstånd har ett ökat 
egenvårdsbehov. Genom att individen som drabbas får förändrade mönster i vardagslivet och 
inte längre kan klara sin vardag utan hjälp väcker frågor både från individen själv samt 
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personer i dennes omgivning. Dessa sjukdomstillstånd leder till att individen blir mer eller 
mindre beroende av hjälp från omgivningen. Genom god omvårdnad och rehabilitering kan 
individen utvecklas och lära för att uppfylla de ökade behovet av egenvård. 

Teorin om omvårdnadssystem

Där patienten brister i sin egenvård finns sjuksköterskan för att kompensera bristen i 
egenvården, helt eller delvis. Sjuksköterskan skall även sträva efter om möjligt att hjälpa 
patienten utveckla sin egenvårdskapacitet. Orem (2001) menar att det är i kompensationen vid 
patientens bristfälliga egenvård som sjuksköterskan utövar omvårdnad. Beroende på i vilken 
grad patienten brister i sin egenvård har Orem utvecklat tre omvårdnadsnivåer som 
sjuksköterskan kan använda sig av. 
Dessa innefattar 

 Stödjande och undervisande system där sjuksköterskan anpassar och hjälper patienten 
utveckla sin egenvårdskapacitet och patienten själv har det fulla ansvaret för att utföra 
dessa handlingar.

 Delvis kompenserande system väljs när patienten har förmåga att utföra all eller viss 
egenvård men pga. försämrad hälsa har patientens förmåga att utföra all egenvård 
reducerats. Detta samtidigt som nya egenvårdkrav ställs på patienten i samband med 
ökad ohälsa.

 Fullständigt kompenserande system innebär att sjuksköterskan helt kompenserar de 
egenvårdskrav patienten har pga. att individen själv befinner sig i sådan situation att 
denne ej kan utföra någon som helst egenvårdshandling själv. Exempel på detta är när 
patienten befinner sig i ett akut fysiskt eller psykiskt kristillstånd.

Det är viktigt menar Orem att oavsett vilken av de tre omvårdnadsnivåerna patienten är i 
behov av, måste alltid sjuksköterskan arbeta utifrån den nivå som tillgodoser patientens 
möjlighet att själv utföra sin egenvård i största möjliga mån (Orem, 2001).

Tidigare forskning

Egenvårdens betydelse

Eftersom typ 2 diabetes är en sjukdom som kan förebyggas genom livsstilsförändringar, är ett 
holistiskt synsätt ett måste. Genom att sjuksköterskan har en översikt och ser till helheten, 
ökar patientens egna förutsättningar för att kunna uppnå ett bättre resultat.  Sjuksköterskan har
i arbetet med diabetespatienterna det övergripande omvårdnadsansvaret i att stödja och hjälpa 
patienten att upprätthålla hälsa (Hjelm, Mufunda, Nambozi & Kemp, 2003).

Genom att undersöka hur personer med en kronisk sjukdom upplever sin egenvård och vad 
egenvården betyder för dem fann Pagels (2004) fem olika teman gällande vad egenvården 
innebar för dem. Respondenterna upplevde bland annat att egenvården innebar möjlighet till 
ökad livskvalitet genom att de kände ett ökat välbefinnande, självbestämmande och 
därigenom en ökad frihetskänsla och ökad delaktighet. Egenvården sågs också av 
respondenterna som utveckling av deras personliga kompetens då de utvecklat en ny specifik 
kunskap gällande sin sjukdom och fann en ökad förmåga av att läsa sin kropp och sina
symtom på sjukdomen.
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Holmström, Halford och Rosenqvist (2003) belyser i en undersökning att diabetesvården är 
checklists betonad och fokuserar mer på den tekniska delen av omvårdnaden.  Vidare menar 
de att traditionell patientutbildning inom diabetes har haft liten eller ingen effekt på hur 
patienten själv uppfattar sin hälsostatus.  De belyser att för att kunna bedriva en effektiv 
omvårdnad måste mötet mellan sjuksköterskan och patienten fokusera på patienten som 
individ och dennes individuella förmåga och vilja att lära och därefter anpassa undervisningen 
efter patientens behov. Resultatet i undersökningen visade att endast 12 % av vårdpersonalen 
(n =169) fokuserade på patientens upplevelse kring sjukdomen. 

Egenvårdsbrist hos patienter

I en undersökning fann Holmström och Rosenqvist (2005) att patienterna ofta missförstod 
behandlingen trots att de hade tillgång till regelbunden kontakt med sjukvården. Patienterna 
följde de föreskrivna råden om egenvård men att de inte hade förståelse för varför de utförde 
detta eller vad de kunde vinna på de genomförda livsstilförändringarna. Vidare menar 
författarna att det måste ske en förändring i tankesättet gällande utbildning av patienter inom 
området diabetes. De menar att patient utbildningen bör vara baserad på ett fenomenologiskt 
synsätt beroende på de individuella behoven av insikt i sjukdomen. Genom att tillämpa detta 
synsätt i patientundervisningen kan det hjälpa patienten att gå från ”novis till expert” om sin 
situation.

Genom att intervjua 55 diabetespatienter kunde Wikblad (1991) identifiera hur patienterna 
upplevde kontakten med diabetesvården. Patienterna i undersökningen upplevde att det enbart 
fokuserades på de tekniska faktorerna kring sjukdomen istället för att sjukvårdspersonalen såg 
till hela individen. Patienterna uppgav även att den information som gavs var övermäktig. All 
information gavs vid ett och samma tillfälle vilket ledde till att patienterna upplevde att de 
inte kunde ta till sig informationen och implementera den i det dagliga livet. Patienterna 
uppgav att de ville ha en informationsprocess som anpassades till dem och som gavs 
kontinuerligt över en längre tid. Patienterna upplevde även att de inte var betrodda med att ta 
ansvar för sin egenvård, samt att de inte fått det nödvändiga stödet från sjukvårdspersonalen 
för att upprätthålla en positiv nivå på sin egenvård.

Sjuksköterskans roll och upplevelser 

Diabetesbehandlingen har två huvudmål. Det huvudsakliga målet är att patienten skall kunna 
leva ett så symptomfritt liv som möjligt med minsta möjliga inverkan av sjukdomen i 
vardagen. Det andra viktiga målet är att i det längsta förebygga och minska risken för 
komplikationer. I mötet med dessa patienter har sjuksköterskan en viktig nyckelroll. Som 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska är det därför viktigt att besitta en rad olika 
utbildningsmetoder för att kunna undervisa och stödja patienterna vid egenvård (Ruderfelt & 
Axelsson, 2004).

McDonald, Tilley och Havstad (1999) undersökte hur sjuksköterskorna (n=103) ser på 
omvårdnaden av diabetespatienter. De fann att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde 
tillhandahålla den omvårdnad som patienterna hade behov av. Detta pga. att de ansåg sig ha 
för lite utbildning för att kunna erbjuda adekvat omvårdnad. Sjuksköterskorna fick svara på 
frågor om vilka faktorer som de ansåg bidrog till att omvårdnaden av patienterna var av låg 
kvalitet. Den faktor som nästan alla (98 %) identifierade var att de upplevde att patienterna 
hade svårt att inse behovet av långvarig skötsel av egenvård och vikten i att upprätthålla 
denna. Den faktor som sjuksköterskorna identifierade som den mest effektiva metod att stödja 
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patienterna i, var att öka patienternas och deras anhörigas medvetenhet kring betydelsen av 
god egenvård.

I en studie av Clark och Hampson (2003) påvisas att sjuksköterskan ser betydligt allvarligare 
på diabetessjukdomen än patienterna själva. De fann att det inte är troligt att patienterna 
kommer att kunna införa de nödvändiga och långsiktiga livsstilsförändringarna om inte de kan 
komma att se sjukdomens allvarliga natur i enlighet med sjukvårdspersonalen.
Sjukvårdspersonal finner att vissa kroniska sjukdomstillstånd är lättare att behandla än typ 2 
diabetes. Den största bidragande faktorn till att de upplevde detta var att tiden saknades samt 
att de inte hade tillräckliga resurser för effektiv behandling. Sjuksköterskorna upplever en 
större tilltro till patientens autonomi när det kommer till livsstilsförändringar än patienten 
själv. De fann även att sjuksköterskorna hade en starkare övertygelse att patienterna ska fatta 
sina egna beslut om sin egenvårdsbehandlig än läkarna som deltog i studien.

Enligt Socialstyrelsen skall sjuksköterskans omvårdnadsarbete genomföras utifrån vetenskap 
och beprövad erfarenhet (SOSFS 1994:953). Omvårdnadsområden som sjuksköterskan måste 
fokusera på är patientens förmåga till egenvård, kunskaper, copingförmågan, behandling och 
livskvalitet. För att sjuksköterskan skall kunna hjälpa patienten måste han/hon bli delaktig i 
omvårdnaden samt ha ett förhållningssätt så att patienten får en möjlighet att utveckla sina 
egna resurser. Detta kan genomföras om det finns tillit och empati i relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten. Begreppet coping används för att förklara hur människor 
hanterar svårigheter och problem (Agardh et al. 2002).

Nationella riktlinjer

Det ställs höga krav på en väl fungerande vårdkedja för att stödja patienten i dennes egenvård 
gällande information och utbildning om sin sjukdom. Socialstyrelsen (1999) har utarbetat
nationella riktlinjer avseende kortsiktiga, intermediära samt långsiktiga mål för diabetes 
vården. Dessa innehåller rekommendationer för sjukvården gällande effektiva samt lämpliga 
åtgärder i arbetet med att förebygga komplikationer hos diabetespatienten. Dessa är mål är 
följande:

Kortsiktiga mål: Att patienten upplever välbefinnande samt frånvaro av hypoglykemier. 
Viktigt är även att patientens HbA1C, blodtryck, blodlipider samt BMI hålls inom rimliga 
gränser.

Intermediära mål: Innebär att komplikationer skall undvikas genom att med täta kontroller 
undersöka ögon, fötter och njurfunktion för att förhindra retinopati, nefropati samt neuropati i 
fötter dvs. känselstörningar som kan leda till svårläkta fotsår och ev. amputation.

Långsiktiga mål: Innebär att förebygga komplikationer så långt det går för att inte patienten 
skall drabbas av blindhet, terminal njursjukdom, amputationer och kardiovaskulära 
sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 1999).

Enligt Socialstyrelsen (1999) skall alla diabetespatienter ha tillgång till ett diabetesteam med 
adekvat kompetens. Detta vårdteam skall bestå av läkare, sjuksköterska, dietist samt 
fotterapeut. Denna kompetens skall erbjudas alla diabetespatienter (a a). Patientutbildningen 
runt egenvården har väl dokumenterad effekt gällande livskvalitén och 
komplikationsutveckling. Att utbilda patienterna har därför visats sig vara en lönsam 
investering vid diabetes (Vårdprogram, 2005).
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Problemformulering

En genomgång av litteraturen visar på att det finns en brist gällande både patienters och 
sjukvårdspersonalens uppfattning av diabetesvårdens avseende utbildning för egenvård. 
Många gånger förstår inte patienterna den givna informationen och deras egenvård och 
förståelse för sin sjukdom blir lidande. När en människa drabbas av diabetes förändras 
livssituationen. En rad livsstilsförändringar är nödvändiga för att patienten skall uppnå 
symtomfrihet och genom detta uppleva välbefinnande. Egenvården är av stor vikt för att 
undgå livshotande senkomplikationer. Alla människor är unika individer och har olika 
förutsättningar för att hantera sin sjukdom. Som sjuksköterska är det därför viktigt att besitta 
kunskap om olika utbildningar avseende egenvård för att motivera och stödja patienten till 
livsstilsförändringar. Att ha kunskap om olika utbildningar är därför en förutsättning för att 
sjuksköterskan skall kunna utforma en god omvårdnad som kan tillgodose olika individers 
specifika behov och genom detta främja deras egenvård. 

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva effekter av utbildning avseende egenvård för patienter med 
typ 2 diabetes.

METOD

Vi har valt att göra en litteraturstudie för att få en översikt av forskningsläget inom området
diabetes gällande utbildning vid patienters egenvård. Genom att välja att utföra studien som 
en litteraturstudie har vi kunnat arbeta strukturerat och ta del av tidigare publicerade artiklar 
och genom detta skapa en överblick över det omvårdnadsproblem som ligger till grund för 
studien. Detta genom att vårt motiv har varit att skapa en överblick av området och ge förslag 
på hur resultatet skall kunna tillämpas i omvårdnaden. (Friberg, 2006).

Datainsamling och urval

Vi sökte i databaserna CINAL, Academic search elite samt Science direkt. Vi använde oss av
sökorden diabetes, education, methods, patient, coping, counselling, self-managemen, nurse
och self-care. Detta resulterade i de elva artiklar som vi använt oss av. Vi har även genomfört 
manuell sökning i tidskriften Diabetes educator vilket resulterade i två artiklar. Ytterligare två
artiklar togs fram genom sökning efter att ha granskat intressanta artiklar där de ingick som 
referens. Översikt av artikelsökningen finns redovisat i bilaga 1. Vi hade önskat att finna fler 
artiklar som jämförde olika utbildningar samt utvärderade effekterna av olika utbildningar 
avseende egenvård. Denna typ av studie fann vi endast en av och denne var fortfarande under 
tryckning. Artikeln inkluderades då den ansågs ha hög kvalitet samt var aktuell för vår studie. 
En artikelförfattare återkommer i två studier men inkluderades då kvalitén på dessa artiklar 
var hög och uppfyllde syftet. Den aktuella forskning som ingår i resultatet är utförd på vuxna 
individer i åldern 25-75 år. Artiklar som berörde barn, tonåringar samt gravida kvinnor valdes 
bort då vi anser att individer i dessa grupper vanligen sköts inom specialistmedicinen och inte 
av allmänsjuksköterskan.
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Enligt Friberg (2006) är det viktigt att tydliggöra inklusions- och exklusionskriterierna för att 
säkra artiklarnas kvalitet. Övriga inklusions- och exklusionskriterier är redovisade enligt 
nedan

Inklusionskriterier

 Artiklar som redovisade studier genomförda på individer i åldern 25-75 år.
 Artiklar som beskrev grupp respektive individuell utbildning.
 Artiklar som berörde sjuksköterskans stödjande funktion.
 Artiklar som tog upp patienters upplevelser av utbildningar.
 Artiklar som innefattade området egenvård.

Exklusionskriterier

 Artiklar som var tveksamma i sin vetenskaplighet.
 Studier som gjorts på användandet av teknisk apparatur så som datorer då dessa inte 

ansågs vara relevanta ur omvårdnadssynpunkt.
 Artiklar som var publicerade innan år 2001.
 Artiklar som enbart berörde patienter med typ 1 diabetes.
 Artiklar som berörde barn, tonåringar samt gravida kvinnor.

Analys

Analysen av artiklarna gjordes enligt Friberg (2006) beskrivning av litteraturöversikt. Vår 
analys av artiklarna bearbetades i olika steg för att analysen av artiklarna skulle ske på samma 
sätt och genom detta försäkra att kärnan av innehållet inte skulle gå förlorat.

 För att skapa en överblick av det insamlade materialet lästes de artiklar vi valt ut för 
att skapa en känsla för innehållet. Genom detta kunde vi skapa ett helhetsbegrepp över 
de artiklar vi valt. Då fokus inte är riktat på detaljerna i artiklarna utan på det mest 
utmärkande för det studerade området kan arbetet kännetecknas av öppenhet och 
kreativitet. Detta arbetade vi utifrån genom hela arbetet.

 Genom att avgränsa området ytterligare blev vårt perspektiv mer specifikt genom att 
vi kunde göra urval av de insamlade artiklarna så de motsvarade syftet. Detta 
uppnåddes genom att tillämpa inklusions- respektive exklusionskriterier.

 Artiklarna lästes av båda författarna, enskilt och tillsammans för att försäkra oss om 
att båda hade samma uppfattning av innehållet. Ifrågasättande av de insamlade 
artiklarnas kvalitet gjordes genom att kritiskt granska de insamlade artiklarnas 
innehåll. Detta uppnåddes genom att vi under genomgång av artiklarna granskade 
deras vetenskapliga trovärdighet, syften, vårdvetenskapliga teorier, metodbeskrivning, 
dataanalys, resultat samt hur detta presenteras och resultat/metod diskussion.

 I analysen översattes samtliga artiklar till svenska då det gav en mer överskådlig bild. 
Översättningen gjordes först efter att de inkluderade artiklarna genomlästs flera 
gånger. Artiklarna granskades enskilt och tillsammans för att försäkra vår uppfattning 
av resultatet samt att detta överensstämde med hur vi tolkat artiklarna. Genom att 
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sedan finna gemensamma nämnare i artiklarna kunde de teman som ligger till grund 
för resultatet finnas. När vi sedan analyserade texten sorterade vi in detta under 
lämpliga rubriker. Efter detta lästes texten ytterligare för att försäkra oss om att texten 
med rätt innebörd hamnat under lämpligast tema. När vi kommit så här långt fortsatte 
vi att bearbeta materialet för att få ihop en beskrivande text som ligger till grund för 
vårt resultat. Text och tema reviderades fortgående under hela arbetets gång och 
resulterade i det resultat vi kommit fram till.

Etiska aspekter

Uppsatsförfattarna har i denna studie granskat, analyserat och sammanställt vetenskapliga 
artiklar utifrån syftet. Individerna på vilket resultaten i artiklarna är baserat på är redan 
avidentifierade och uppsatsförfattarna har under uppsatsens gång varit noga med att granska 
artiklarnas etiska ställningstagande. Artiklarna som har granskats av uppsatsförfattarna där 
empiriska studier utförts har alla haft godkännande från etiska forskningskommittéer. 
Uppsatsförfattarna har vid analys av materialet varit noga med att inte förvrida, förvanska 
eller övertolka textmaterialet enligt Helsingforsdeklarationen. (Medicinska Forskningsrådet, 
1996). 

RESULTAT

Efter att ha analyserat och bearbetat artiklarna (n=11) har vi funnit fem teman:

 Sjuksköterskans stödjande funktion i utbildningen
 Patienternas upplevelse vid bristande utbildning
 Individuell utbildning
 Målsättning gällande egenvården
 Utbildning i grupp

Dessa teman är utifrån resultatet redovisade nedan.

Sjuksköterskans stödjande funktion i utbildningen

Det primära syftet i Whittemore et al. (2001) undersökning var att se hur effektiv en 
sjuksköterskeledd utbildning var. Efter genomgången utbildning av deltagarna där fokus låg 
på kost och motion samt livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes undersöktes 
deltagarnas upplevelser av att genomföra förändringar i livsstilen. Den sjuksköterskeledda 
utbildningen var individuellt anpassad för att underlätta för deltagarna att integrera 
behandlingsmetoderna i det dagliga livet. Deltagarna fick under åtta veckor vid fyra sessioner 
(total tid ca tre timmar) träffa en sjuksköterska. Förstärkning av deltagarnas utbildning, 
psykosocialt stöd och motivationsförstärkning var de primära strategierna som användes 
under interventionen. Största fokus låg på att öka deltagarnas intresse och deras tillämpning 
av ny kunskap under dagliga omständigheter och beslut. Det som framkom i resultatet var att 
deltagarna var i behov av ytterligare utbildning angående kostens förhållande med motion. 
Deltagarna upplevde att diabetesdiagnosen utgjorde ett hot mot deras liv och hälsa. Rädsla 
och sårbarhet uppgavs frekvent av deltagarna. Då sjuksköterskorna identifierade dessa känslor 
bidrog de till en ökad självförståelse hos deltagarna samt utformandet av personliga strategier 
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för att bibehålla livsstilsförändringarna. Sjuksköterskorna arbetade även med 
motivationsförstärkning av deltagarna. Detta innefattade utforskningen av personliga barriärer 
hos patienterna genom att identifiera dessa kunde sjuksköterskan hjälpa och stötta individen 
framåt i sin livsstilsförändring, problemlösning samt komma med nya realistiska idéer och 
strategier som främjar livsstilsförändringar.

Patienter som fått utbildning och stöd av en sjuksköterska fick en signifikant och självständig 
förbättring av den metabola kontrollen av sin typ 2 diabetes, även HbA1c värdet var betydligt 
bättre hos de patienter som träffade sjuksköterskan än de som inte gjorde det. Deltagarna fick 
individuellt träffa en sjuksköterska tre till fyra gånger per år under 30 minuter. Teman som 
diskuterades under mötena var definitionen av diabetes, symtom, riskfaktorer, olika tekniker 
för att övervaka blodsockret, kostutbildning, motion samt undersökning av patientens fötter 
och hur deltagarna på bästa sätt kunde utföra kontroll av sin fotstatus. Att kontinuerligt träffa 
och få stöd samt utbildning av en sjuksköterska bidrar till ökat välbefinnande för patienten 
(Scain, dos Santos, Freidman & Gross, 2007).

Whittemore et al. (2004) hade även de som syfte att undersöka effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd intervention efter utbildning av diabetessjukdomen. Deltagarna fick träffa 
en sjuksköterska individuellt fem gånger samt ha två uppföljande samtal över en sex
månadersperiod. I interventionsgruppen inkluderade sessionerna med sjuksköterskan ämnen 
såsom utbildning, beteende och effektiva strategier. Data som insamlades berörde fysiologisk 
anpassning (HbaA1c och BMI) egenvård (kost och motion) psykosocial anpassning (diabetes 
relaterade svårigheter och integrering) samt behandlings tillfredställelse vid utgångspunkten 
samt efter tre och sex månader efter.  En mångsidig ansats var den underliggande 
utgångspunkten av sjuksköterskeledda interventionen för att underlätta integrationen av 
egenvården in i det dagliga livet. Resultatet visar att de kvinnor som deltog i utbildningen 
med sjuksköterskans stöd visade en signifikant förbättring gällande egenvård vid 
kostförändring, psykosocial anpassning samt en ökad integration av egenvården i sitt dagliga 
liv. En viss förbättring syntes även vid ökad motion jämförande med kontrollgruppen. Även 
interventionsgruppens BMI förbättrades. Deltagarnas tillfredställelse med behandlingen sågs 
också öka signifikant. Resultatet visar även på effektiviteten av interventioner med 
sjuksköterskans stöd gällande deltagarnas ökade förståelse och respekt för sin egenvård samt 
deras psykosociala upplevelser.

Patientens upplevelse vid bristande utbildning

Deltagarna i Whittemore, Chase, Mandel och Roy (2001) studie fick innan undersökningens
början genomgå en utbildning om diabetessjukdomen gällande blodsocker, kost, motion, 
beteende samt vikt. Denna utbildning visade sig senare i processen vara ovärderlig när det 
kom till framgången av undersökningen. Men trots denna framgång var alla deltagarna i 
ytterligare behov av utbildning främst gällande hur sambandet mellan kost och motion följs åt 
gällande sjukdomen. Detta visade sig senare i undersökningen då forskarna fann att de mest 
framstående barriärerna för deltagarna vid kostomläggningen var bristen av förståelse av 
varför de skulle ändra sin kost. I Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) studie användes en 
utbildningsmetod som baserades på att utveckla en relation med vårdpersonalen eftersom 
patienterna ansåg att det förstärkte deras möjlighet till egenvård och livsstilsförändringar. 
Patienterna upplevde att de brast i egenvården kring kosten på grund av att de inte fått någon 
specifik kostplan att följa. Deltagarna uppgav också att de inte förstod informationen de fått 
av omvårdnadspersonalen då de upplevde informationen som generaliserande och inte 
individuellt anpassad. Flera av patienterna bytte även omvårdnadskontakt i förhoppning att 
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finna någon som lyssnade på dem och kunde hjälpa till att justera deras egenvård och 
omvårdnad efter deras behov.  Patienterna ville även ha någon som gav förklaringar till varför 
de skulle göra alla dessa förändringar på ett lättförståeligt sätt. Vidare upplevde patienterna att 
de negativa upplevelserna de haft i mötet med sjukvården ledde till att de upplevde frustration 
och kände sig hjälplösa. Detta i sin tur bidrog till att patienternas egenvård blev lidande då de 
inte kunde ta till sig den givna informationen på ett sätt som kunde implementeras i det 
dagliga livet. Kiblinger och Braza (2007) fann i sin studie att även om deltagarna 
kontrollerade sitt blodsocker regelbundet så har patienterna inte den förståelsen och 
skickligheten som krävs för att uppnå ett bra HbA1c värde utan en täckande utbildning om
diabetes och egenvårdens betydelse.

Individuell utbildning

Genom att jämföra individuell utbildning kontra utbildning i grupp och undersöka hur 
individerna i respektive undersökningsgrupp upplevde samt värdesatte utbildningarna, kunde 
Thors Adolfsson et al. (2007) få fram deltagarnas upplevelser utifrån deras livsvärld av 
respektive utbildning. Deras resultat visar på en betydlig skillnad mellan hur deltagarna 
upplevde den individuella rådgivningen i motsats till grupputbildning. De faktorer som 
berördes var viktminskning, kostomläggning, motion samt vikten av följsamhet i egenvården. 
Deltagarna saknade förståelse för de handlingar de skulle genomföra men gjorde det som 
personalen sa till dem. Att undersöka hur individuell utbildning med stöd av sjuksköterskans 
hjälp utförde även Whittemore, DÉramo Melkus, Sullivan och Grey (2004). Deltagarna fick 
träffa en sjuksköterska individuellt och diskutera frågor runt utbildning av diabetes, beteende 
samt effektiva strategier som kunde implementeras i det dagliga livet. Resultatet visade på en 
klar förbättring av deltagarnas resultat avseende ökad motion, tillfredställelse med 
behandlingen samt sänkt BMI. Thors Adolfsson et al. (2007) däremot visade på att de 
deltagare som fått individuell utbildning gällande vilken kost de skulle äta, regelbunden fysisk 
aktivitet samt fick rådet att försöka gå ner i vikt lyckades med detta men saknade förståelsen 
för vad handlingarna innebar. Deltagarna kände att vårdpersonalen var experterna som gav 
råd och rekommendationer som deltagarna upplevde att de förväntades att följa. Den största 
delen av information om diabetes och långsiktiga komplikationer fick deltagarna av vänner 
och anhöriga genom att dessa tillhandahöll information i form av broschyrer och dylikt (a a). I 
kontrast visade resultatet i Whittemore et al. (2004) undersökning att deltagarnas kostvanor, 
psykosociala anpassning samt en ökad integration av egenvården i sitt dagliga liv förbättrades 
signifikant. Thors Adolfsson et al. (2007) visade att deltagarna i den individuella 
utbildningsgruppen följde personalens råd om livsstilsförändringar men hade svårt att förstå 
varför de var tvungna att genomföra dessa när de inte upplevde någon smärta och påverkan av 
sjukdomen i det dagliga livet. Deltagarna upplevde förhållandet med personalen som vertikal 
där de beskrev mötet som envägskommunikation där personalen sa vad patienterna skulle 
göra och genom detta intog patienterna en mer passiv roll.

Målsättning avseende egenvården

I tre olika undersökningar utgjorde individuella målsättningar uppsatta av patienten fokus för 
livsstilsförändringar. Under fyra sessioner fick patienten individuellt träffa en sjuksköterska 
och i samråd sätta upp ett till tre små mål som patienten kände var uppnåbara till 
nästkommande session. Sjuksköterskan fanns tillgänglig för att kunna hjälpa patienten att 
identifiera olika sätt att uppnå målen. Vid nästföljande session utvärderades huruvida 
patienten upplevde att de uppnått målen samt vad patienterna kunde göra för att försöka 
uppnå målen mer effektivt. Nya mål sattes därefter upp av patienten med stöd av 
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sjuksköterskan till nästa session för ytterligare utvärdering (Sturt, Whitlock & Hearnshaw, 
2006). Att patienten får sätt upp egna mål och även själva beskriva hur de skulle uppnå dessa 
mål utgjorde fokus i Schreurs et al. (2003) undersökning. Patienterna fick under fem stycken
gruppsessioner bestående av sex till åtta deltagare sätta upp mål samt diskutera sina mål i 
gruppen och få stöd och förslag av gruppdeltagarna på hur de skulle kunna uppnå målen. Till 
sin hjälp fick deltagarna en bok där de kunde skriva ner målen samt föra dagbok på hur de 
upplevde att deras egenvårds mål framskred. Deltagarna gav varandra även återkoppling på 
huruvida de upplevde målen som realistiska eller ej. De fann mycket stöd i de erfarenheter 
som utbyttes och upplevde att de befann sig på samma nivå gällande sin sjukdom.  Deltagarna 
var positivt inställda till denna typ av interventioner och uppskattade innehållet högt. 
Handlingsplanerna samt målsättningen var även mycket uppskattat. Deltagarna uppgav att de 
lärt sig mycket av de övriga deltagarna gällande egenvården och hur målen kunde uppnås. 
Detta till skillnad från studien som utfördes av Sturt et al. (2006) där de individuella 
sessionerna med målsättning fick ett annat utslag. Av de åtta deltagare som deltog fick sju
stycken av de ett förbättrat HbA1c och en deltagare försämrade sina värden. Tre av deltagarna 
upplevde även på en försämrad tillfredställelse gällande sin behandling.  

I en undersökning av Kiblinger et al. (2007) fick deltagarna en loggbok där de kunde anteckna 
sina framgångar samt sätta upp individuella mål. Genom regelbunden motion, bättre 
kostvanor, regelbundna p-glukos mätningar samt ökad följsamhet gällande medicineringen 
kunde mer än hälften av deltagarna som satte upp individuella mål uppnå dessa 
tillfredställande. 

Utbildning i grupp

Genom att fokusera patientutbildningen på en personlig nivå baserat på vilka behov som 
föreligger hos patienten kan bättre resultat uppnås avseende blodsockernivån, lipidstatus och 
välbefinnande. Hörnsten, Lundman, Stenlund och Sandström (2004) jämförde en intervention 
som fokuserade på att öka patientens förståelse på en personlig nivå jämfört med en 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick vid ett flertal tillfällen träffas i grupp och föra 
diskussion runt de funderingar och frågor som sjukdomen väckt hos deltagarna. Alla frågor 
och funderingar på hur sjukdomen påverkar livet var välkomna. Deltagarna diskuterade och 
delgav på olika sätt sina erfarenheter till varandra gällande egenvård och livsstilsförändringar.
Ämnena var inte förutbestämda och en moderator förde diskussionen framåt. Resultatet 
visade att deltagarna i interventionsgruppen förbättrade sitt BMI (body mass index), 
totalkolesterol och HbA1c. Schreurs, Collard, Kuijer, de Ridder och van Elderen (2003)
studie riktade sig även den till att undersöka huruvida gruppsessioner hade en positiv inverkan 
på deltagarnas egenvård. Deras studie var förutbestämd och sessionerna hade samma struktur
varje gång även om olika ämnen diskuterades. En sjuksköterska deltog vid sessionerna för att 
kunna svara på frågor och leda diskussionerna på rätt väg. Sessionerna hade teman som 
behandlade hur deltagarna på bästa sätt kunde upprätthålla en god fysisk kondition, 
symtomlära samt åtgärder, känslor kring sjukdomen samt hur de på bästa sätt kan hantera 
dessa, stöd från omgivningen samt en utvärdering där deltagarna fick befästa sina kunskaper.
Karlsen, Idsoe, Dirdal, Ronke Hanestad och Bru (2004) har även de studerat effekten av ett 
gruppbaserat rådgivningsprogram. Det rådgivande tillvägagångssättet fokuserade på 
patientens aktiva roll och ansvarighet med syfte att stimulera medveten reflektion, kognitiv 
struktur, metoder i problemlösning och metoder för beslutsfattande. Vid uppföljning sex 
månader efter utbildningen visades en klart minskad diabetesrelaterad stress och 
skuldbeläggande, förbättrad metabolisk kontroll, ökad förmåga till hantering av sjukdomen 
samt ett ökat välbefinnande. En majoritet av deltagarna tyckte även att utbildningen hade gjort 
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dem generellt mer optimistiska samt gett dem en tro på att de har en förmåga att klara av att 
leva med sin sjukdom.

Karlsen et al. (2004) anser att resultatet tyder på att utbildningsprogrammet hjälper deltagarna 
till uppnå förbättrade HbA1c värden. Fördelen av att använda sig av gruppmöten är enligt 
författarna att deltagarna kan diskutera med varandra, dela erfarenhet och idéer, ge varandra 
socialt stöd samt social förstärkning (a a). Att få möta personer som är i samma situation samt 
utbyta erfarenheter var mycket värdefullt för deltagarna (Schreurs et al., 2003). Även 
Hörnsten et al. (2004) fann en högre tillfredställelse hos deltagarna i grupp jämfört med 
kontrollgruppen i sin studie. Detta ledde även till att deltagarna i gruppsessionerna fick en 
personlig förståelse av sin sjukdom på en individanpassad nivå som inkluderade både 
psykosociala som kulturella faktorer och genom detta kunde de genomföra de 
livsstilsförändringar som hade en positiv inverkan på deras hälsa.

I Thors Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2007) visar resultatet på att deltagarna som 
genomgick grupputbildning upplevde genom att deltaga mer aktivt i utbildningen och ha en 
kommunikation med andra patienter i samma situation på en likvärdig nivå bidrog till att 
patienternas förmåga att aktivt ta ansvar för sin egenvård förstärktes. Deltagarna i gruppen 
fick beskriva och diskutera deras specifika problem och genom detta tillvägagångssätt 
öppnades en ömsesidig kommunikation mellan deltagarna. Genom detta kunde deltagarna 
ställa frågor utan att känna sig obekväma. Personalen som deltog vid sessionerna och deras 
attityd och beteende bidrog till att en öppen atmosfär kunde uppnås. Detta förhållningssätt 
bidrog till att deltagarna upplevde en sammanhållning i gruppen vilket bidrog till ett öppnare 
klimat i gruppen. Författarna kallar detta förhållande det horisontala förhållandet då alla är på 
samma nivå och utbyter erfarenheter. 

Deltagarna i en studie av Tankova, Dakovska och Koev (2004) genomgick ett fem dagars 
strukturerad undervisningsprogram. Programmet bestod av undervisning med huvudteman av 
diabetes mellitus: Vad är diabetes? Behandlingsmetoder, hypoglykemi, sjukskrivnings regler, 
komplikationer, praktisk träning av självkontroll, injektionsteknik, matlagning, konstruera en 
meny, psykologiska övningar och rundbords diskussion. Alla patienter fick efter varje lektion 
material som innehöll viktiga riktlinjer. Deltagarna blev tillfrågade om de ville komma 
tillbaka ett och två år efter utbildningen för en uppföljning. Deltagarna själva fick föreslå vad 
som skulle tas upp på uppföljningsmötet. Mathållnings föreskrifter, neuropati, hyperlipidemi, 
olika sötningsmedel, fysisk aktivitet och frågor kring graviditet var några av punkterna som 
diskuterades. Deltagarna fick en chans att diskutera problem som hade uppstått i vardagslivet 
efter utbildningsprogrammet. Vid uppföljningen användes ett protokoll som inkluderade 
deltagarens data, laboratoriska resultat, utvärdering om kunskap, medicinteknisk färdighet 
(självkontroll, injektionsteknik, justering av insulin dos, intag av socker) och livskvaliteten. 
HbA1c värdet mättes hos samtliga. Genom att jämföra deltagarna med en kontrollgrupp 
kunde data jämföras och ställas i kontext till varandra. Resultatet visar att den grupp som fick 
utbildning i grupp hade en generell förbättring av den metabola kontrollen jämfört med 
kontrollgruppen. Även HbA1c värdet förbättrades ett och två år efter interventionen. 
Depression och oro var signifikant reducerad i utbildningsgruppen. 
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Då syftet med studien är att beskriva effekten av utbildning avseende egenvård hos patienter 
med typ 2 diabetes anses att artiklarna som ligger tillgrund för studien varit både 
vetenskapliga och aktuella. Detta har uppnåtts genom att begränsat sökningen av artiklar 
mellan åren 2001-2007. På detta sätt beskriver studien aktuell forskning som är relevant. 
Genom att göra en litteraturstudie baserade på både kvalitativa och kvantitativa studier anser 
vi att metoden är lämplig då tidigare forskning skall sammanställas. Artiklarna som använts i 
resultatet berör både patientens och sjuksköterskans perspektiv då det är av stor vikt att belysa 
olika perspektiv för att kunna få en helhetsbild av omvårdnaden i diabetessjukvården. Mer 
önskvärt hade dock varit att finna artiklar som klart beskrev utbildningar och dess fördelar 
respektive nackdelar. Valet att belysa båda perspektiv var dock inte ursprungsförhoppningen. 
Avgränsning av studien till patient eller sjuksköterskan hade kunnat göras för en mer 
djupgående analys. Detta gjordes dock ej då en helhetsbild ville uppnås. Temat patienternas 
upplevelse vid bristande utbildning var en enligt vår uppfattning en väldigt viktig komponent 
och togs därför med för att skapa en djupare förståelse om hur patienter upplever stödet inom 
diabetesvården.  

Genom att söka artiklar i olika databaser har urvalet av vetenskapliga artiklar varit stort.
Huvudantalet av artiklarna togs dock från databasen Science Direkt. Detta var dock ingen 
medveten handling utan urvalet av artiklar föll ut på detta sätt. En manuell sökning gjordes 
även i olika tidskrifter och två artiklar inkluderades från tidskriften diabetes educator. 
Ytterligare två artiklar inkluderades efter att analyserat artiklar där dessa ingick som referens. 
Vidare har sökningarna avgränsats från 2001 och framåt, och detta har bidragit till att aktuell 
forskning analyserats. Genom att tillämpa Fribergs (2006) metod för hur en litteraturstudie 
bör genomföras anses att materialet har blivit väl genomarbetat. Detta åstadkoms då artiklarna 
genomlästs flera gånger av båda, enskilt och tillsammans för att sedan ingående diskuteras 
och analyseras ytterligare. För att öka förståelsen för artiklarna och kunna analysera dess
resultat noggrant, översattes dessa till svenska då förmågan att se till helheten och olika 
samband underlättades. I denna fas fanns dock en risk att översättning till svenska samt 
tolkning kan ha påverkat resultatet. Detta har vi i största möjliga mån försökt att undvika då
båda läst artiklarna noggrant och därefter ytterligare diskuterat dessa. Då oenighet uppstod 
granskades de artiklar detta gällde ytterligare. På detta sätt anser vi att vi fått fram pålitliga 
och trovärdiga forskningsresultat inom området. 

Resultatdiskussion

Resultatet av denna studie visar hur viktigt det är med en god utbildning av diabetespatienten.
Det som framkom var att det finns en rad olika utbildningar för att stödja patienterna till en 
fullgod egenvård. Detta i sin tur ställer höga krav på att sjuksköterskan har goda kunskaper 
och tar del av aktuell forskning för att kunna bedriva en god omvårdnad avseende utbildning.
Diabetesvården är checklistbetonad och fokuserar mer på den tekniska delen av omvårdnaden. 
Traditionell patientutbildning har visat sig ha en dålig effekt på hur patienten uppfattar sin 
hälsostatus (Holmström et al. 2003). Genom vår erfarenhet av kliniska studier har vi ofta mött 
patienter som upplever att de inte kan ta till sig informationen från sjuksköterskan då de ansett
att innehållet i den givna informationen ej varit anpassad för deras behov. Denna faktor fann 
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vi även i vårt resultat under rubriken patienternas upplevelse av bristande utbildning där 
patienterna upplevde informationen som generaliserande och inte var individuellt anpassad. 
Patienterna eftersökte även någon som kunde förklara varför de borde genomföra 
livsstilsförändringarna och detta på en nivå som de kunde förstå. Konsekvensen av att 
patienterna inte kunde ta till sig informationen blev att de upplevde frustration och 
egenvården blev därigenom lidande (Nagelkerk et al. 2006). Orem (2001) belyser i sin 
delteori omvårdnadssystem hur viktigt det är att sjuksköterskan ger stöd undervisning och 
assistans till patienten där denne brister i kunskap (a a). Det krävs delaktighet och insikt hos 
patienten för att långsiktigt bevara patientens motivation så att patienten följer den
rekommenderade metoden (Socialstyrelsen, 1999). Vi är av den åsikten att sjuksköterskan 
först måste bemöta patienten i den kunskapsnivå där denne befinner sig och därefter anpassa 
utbildningen för att uppnå ökad. 

Att patienter får sätta upp individuella mål visade sig ha en god effekt på deltagarnas 
egenvård i flertalet studier (Kiblinger et al, 2007., Schreurs et al, 2003., Sturt et al, 2006).
Orems (2001) omvårdnadsteori betonar vikten av att individen tar ansvar för sin hälsa samt att 
målet i omvårdnaden är att i största möjliga mån hjälpa patienten till självständighet. Här har
sjuksköterskan har en viktig nyckelroll i att anpassa utbildningen till individen och bygga upp 
en relation så patienten känner förtroende för sin vårdkontakt. Vi anser det viktigt att 
sjuksköterskan ständigt reflekterar över hur bemötandet av patienten ser ut för att kunna 
anpassa utbildningen och genom detta kunna främja livsstilsförändringar och egenvård hos 
patienten.   

Att använda en loggbok där deltagarna kunde skriva dagbok och själva följa sin utveckling 
gav också bra resultat för individen (Kiblinger et al, 2007., Schreurs et al, 2003). Skillnaden 
var dock att i Sturt et al. (2006) studie fick deltagarna träffa en sjuksköterska individuellt och 
gå igenom målen för att sätta upp nya mål. Detta i kontrast till Schreurs et al. (2003) där 
deltagarna mötte andra deltagare i gruppsessioner för att diskutera sina mål samt om dessa var 
realistiska samt hur målen skulle uppnås. Vårt resultat visar att utfallet vid dessa två studier 
skiljer sig något. Utfallet i Schreurs et al. (2003) studie visar på deltagarnas upplevelser där 
det mest uppskattade var att få möta andra personer i samma situation. Just att få möta andra 
individer och diskutera i grupp visade sig vara mycket uppskattat av deltagarna i flertalet 
studier (Hörnsten et al. 2004., Karlsen et al. 2004., Schreurs et al. 2003., Tankova et al. 2004.,
Thors Adolfsson et al. 2007). Denna typ av utbildning var den som i resultatet av denna studie 
utmärkte sig mest. Deltagarna kände att de var på samma nivå de gav varandra tips och idéer 
utifrån egen erfarenhet på hur livsstilsförändringar bäst skulle kunna uppnås. Genom att 
tillämpa detta sätt var kommunikationen i gruppen öppen och detta i sin tur bidrog till att 
deltagarnas förmåga att aktivt ta ansvar för sin egenvård förstärktes. Detta beskrivs som det 
horisontala förhållandet mellan individerna då alla deltagare är på samma nivå gällande 
kunskap och befinner sig i samma situation (Thors Adolfsson et al. 2007). Resultatet styrks 
även av Hörnsten et al. (2004)., Karlsen et al. (2004)., Schreurs et al. (2003) studier som visar 
på att denna komponent av grupputbildningen ansågs av deltagarna att vara mycket värdefull.
Tidigare forskning visar att egenvården innebar ökad välbefinnande, självbestämmande samt 
ökad delaktighet vilket innebar en möjlighet till ökad livskvalitet för patienterna (Pagels, 
2004). Resultatet i vår studie visar att grupputbildning gynnar patienternas egenvård i större 
utsträckning än individuell utbildning. Främst på grund av patienterna fick en djupare 
förståelse för sin egenvård och livsstilsförändringarnas betydelse. Vår förhoppning är med 
utgångspunkt från resultatet i vår studie att omvårdnaden i framtiden i större utsträckning
kommer fokuseras på grupputbildning som ett vedertaget alternativ. Detta då vi är av den 
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åsikt att patienten är i behov av ett större utbud av utbildningsmetoder som främjar egenvård 
och livsstilsförändringar än som erbjuds idag inom traditionell diabetesvård. 
Orem (2001) menar att sjuksköterskan skall finnas som ett stöd och gripa in och stödja 
patienten där denne brister i sin egenvård. Att genomföra omvårdnad enligt Orems 
omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskan enligt vår uppfattning bör besitta den kunskap för 
att kunna tolka vilken mängd och inriktning omvårdnaden skall innefatta för att kunna stödja 
individen i rätt riktning. Därför menar vi är det viktigt med valfrihet för patienterna avseende
utbudet av metoder. 

Thors Adolfsson et al. (2007) jämförde just hur patienterna upplever den individuella 
diabetesutbildningen i jämförelse med grupputbildningar. Deltagarna i den individuella
undersökningsgruppen såg omvårdnadspersonalen som experter som sa vilka förändringar 
som deltagarna borde genomföra. Deltagarna upplevde att detta förhållande var vertikalt och 
de förstod inte varför de skulle göra dessa förändringar. I de fall där deltagaren inte uppnått 
målet med sin livsstilsförändring uppkom ofta en känsla av skuld och dåligt samvete hos 
deltagarna. Andra studier där individuell rådgivning skett med sjuksköterskan som stöd visade 
resultatet dock att det underlättade för patienten att integrera den dagliga egenvården
(Whittemore et al. 2004). Att kontinuerligt träffa och få stöd samt utbildning av en 
sjuksköterska individuellt bidrar till ökat välbefinnande för patienten (Scain et al. 2007). I 
Orems (2001) delteori det stödjande och undervisande systemet innebär att sjuksköterskan 
hjälper patienten att utveckla och utföra sin egenvård men att patienten har det övergripande 
ansvaret att själv utföra dessa handlingar med hjälp av det stöd som tillhandahålls. Orem
menar även att det är komplicerat för sjuksköterskan att hjälpa och stödja patienten då 
behoven inte är sjuksköterskans egna och patienten inte kan eller vill utföra egenvården själv.

Orem (2001) menar att egenvårdsbrist uppstår ur individens okunskap och insikt gällande sin 
sjukdom. Vidare menar Orem att när individen drabbas av sjukdom och ohälsa ökar 
egenvårdsbehovet.  Detta bekräftas i Nagelkerk et al. (2006) studie som fann att patienterna 
inte förstår varför de skall utföra livsstilsåtgärder samt där deltagarna uppgav att de inte 
förstod informationen de fått av omvårdnadspersonalen. De upplevde informationen som 
generaliserande och inte individuellt anpassad. Flera av patienterna bytte även 
omvårdnadskontakt i förhoppning att finna någon som lyssnade på dem och kunde hjälpa till 
att justera deras egenvård och omvårdnad efter deras behov.  Patienterna ville även ha någon 
som gav förklaringar till varför de skulle göra alla dessa förändringar på ett lättförståeligt sätt. 
Vidare upplevde patienterna att de negativa upplevelserna de haft i mötet med sjukvården 
ledde till att de upplevde frustration och kände sig hjälplösa. Detta i sin tur bidrog till att 
patienternas egenvård blev lidande då de inte kunde ta till sig den givna informationen på ett 
sätt som kunde implementeras i det dagliga livet. Enligt Orem (2001) kan individen genom 
god omvårdnad och rehabilitering utvecklas och lära för att uppfylla det ökade behovet av 
egenvård. 

Konklusion

Denna studie visar på effekten av utbildning avseende egenvård hos patienter med typ 2 
diabetes. Det mest överraskande fyndet var att deltagarna i många studier föredrog 
grupputbildning med individer i samma situation då de upplevde att de genom att utbyta 
erfarenheter även fick en ökad förståelse för sjukdomen. Detta i sin tur bidrog till att deras 
egenvård och förmåga att implementera den i det dagliga livet ökade. Resultatet visar på att 
den individuella omvårdnad som idag råder inte upplevs av deltagarna som tillräcklig. Oftast 
sågs informationen som svår och komplicerad och förståelsen för varför 
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livsstilsförändringarna skulle genomföras saknades av deltagarna. Vår erfarenhet är att 
patienten kan ha svårt att erkänna att de inte förstår den informationen som läkaren eller 
sjuksköterskan ger. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan identifierar patientens 
förståelse och behov av informationen, så att den blir mer lättförstålig. Även att 
sjuksköterskan tar reda på patientens förväntningar, upplevelser och erfarenheter för 
patientens förväntade egenvårdsprocess. Genom att deltagarna fick använda sig utav olika 
material som loggbok samt dagbok hade deltagarna lättare att nå sina individuella mål.

Då sjuksköterskan hjälper patienten till utveckling och förståelse ökar även deras förmåga till 
adekvat egenvård men då krävs det att sjuksköterskan ser till hela människan och inte bara till 
sjukdomen. Vi är av den uppfattningen är att det är i detta skeende som Orem (2001) menar 
att sjuksköterskan skall stödja och hjälpa patienten vidare till ökad egenvård. Vi anser att 
sjuksköterskan kan tillhandahålla de rätta redskapen för att hjälpa patienten i sin egenvård 
men det är alltid individen som själv måste vilja förändra och utföra egenvården i vardagen.

Implikationer för klinisk verksamhet

Det är enligt vår mening av stor vikt att det finns olika utbildningar tillgängliga för patienterna 
så att dessa kan välja vilken utbildning som passar deras intressen bäst. Då alla är unika 
individer och befinner sig på olika nivåer i sin förståelse för hur viktigt egenvården är och 
vilka vinster de skulle göra genom att ändra livsstil behövs det också olika utbildningar. 
Resultatet i denna studie visar på bland annat att få möta individer som befinner sig i samma 
situation var väldigt positivt för deltagarna. En av anledningarna var främst att de upplevde att 
de var på samma nivå kunskapsmässigt och kunde därför relatera till varandras situationer på 
ett lättare sätt. Vi är även av den åsikt att sjuksköterskan i omvårdnaden måste se mer till 
individens behov och låta denna själv bestämma på vilken nivå denne vill ha information. Vår 
uppfattning är att diabetesvården och dess utbildningsmetoder skulle vinna på, både för den 
enskilde individen avseende ökad förståelse för sin sjukdom och att om ett bra och effektivt 
sätt utarbetades kunde samhällekonomiska vinster göras. För den enskilde individen främst 
genom möjligheten att möta andra i samma situation, finna ett större socialt nätverk och 
genom detta finna stöd i varandra. De samhällsekonomiska vinsterna skulle på lång sikt bli att 
genom att patienterna får en ökad förståelse för sin sjukdom och genom detta kunna stärkas i 
sin egenvård skulle eventuellt senkomplikationer kunna undvikas och individen skulle 
besparas mycket lidande. Därigenom skulle även vinsterna göras gällande minskat behov av 
specialistsjukvård. Vi vill även poängtera vikten av att den forskning inom ämnet omvårdnad 
som idag finns tillgänglig bör användas flitigare ute i verksamheterna och att 
omvårdnadspersonal inte bör var rädda för att tänka om och tänka nytt. Detta tror vi kan 
gynna alla parter inom sjukvården och främst patienterna för vilkens skull vi sjuksköterskor 
finns.

Willman, Forsberg och Carlsson (2005) skriver att evidensbaserad omvårdnad är när
tillgängliga vetenskapliga metoderna används och omsätts i praktiken. Hittills har den 
evidensbaserade hälso- och sjukvården varit fokuserad på medicinska metoder och dess 
effekt. Sjuksköterskor gör dagligen olika bedömningar i sitt kliniska arbete, men dessa 
bedömningar utvärderas sällan eftersom det saknas tradition att ställa olika metoder mot 
varandra. Forskningen inom omvårdnad är relativ ung och antalet forskare i förhållande till 
det praktiska arbetet ute på fältet är mer omfattande och antalet metoder är inte många. Det är 
därför en stor brist på studier där metoder är utvärderade med avseende på effekt. Ett problem 
som kan uppfattas som större är att det inte råder någon enighet om begreppet metod och vad 
den betyder. Det anses också att spridningen av omvårdnadsmetoder går långsamt. 
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Fördröjningen av forskningsresultat det kan bero på dålig kommunikation mellan forskare och 
sjuksköterskor som jobbar praktiskt. Omvårdnadsforskning kan vara svår att utvärdera och det 
finns en viss skepsis till hur den utvärderas samt att omvårdnadsforskare oftast 
rekommenderar kvalitativa metoder. Forskarna framhåller att det går lika bra med kvantitativa 
metoder.  Många omvårdnadsmetoder utvärderas kvalitativt och författarna anser att det finns 
brister i värderingen och bedömningen av kvalitativa studier. Om evidensbaserade metoder 
inte implementeras i verkligheten menar forskarna att omvårdnaden blir utan värde.

Vår uppfattning är även av den åsikt att ytterligare forskning inom området där olika 
utbildningar ställs i kontext till varandra är av största vikt för att kunna främja utvecklingen 
inom området. 
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Science Direct. Avgränsning till åren mellan 2001-2007.

Sökord Träffar Genomlästa 
abstract

Genomläst 
artikel

Granskad 
artikel

Med i 
uppsats

Diabetes, 
education, 

1103 0 0 0 0

Diabetes, 
education, 
patient, method

203 4 2 2 2

Diabetes, 
education, nurse

74 4 2 2 2

Diabetes, patient 
education, well-
being

101 3 2 1 1

Academic Search Elite. Avgränsning till åren mellan 2001-2007.

Sökord Träffar Genomlästa 
abstract

Genomläst 
artikel

Granskad 
artikel

Med i 
uppsats

Diabetes and
education

641 0 0 0 0

Diabetes and
education and
Self-
management

55 4 1 1 0

Diabetes and
education and
Self-care

31 2 2 1 0

Diabetes and 
nursing and self-
managemet

56 3 3 2 1
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CINAHL. Avgränsning till åren mellan 2001-2007.

Sökord Träffar Genomlästa 
abstract

Genomläst 
artikel

Granskad 
artikel

Med i 
uppsats

Diabetes and 
education

3492 0 0 0 0

Diabetes and 
education and 
methods

918 0 0 0 0

Diabetes and 
coping

156 2 1 1 0

Diabetes and 
coping and 
counselling

2 2 2 1 1

Utöver dessa artiklar inkluderades ytterligare fyra stycken artiklar varav två efter manuell 
sökning i tidskrift och två stycken efter att ha granskat artiklar där dessa ingick som referens.
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BILAGA 2 - ARTIKELÖVERSIKT

Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=11)

Författare, år, land Syfte Typ av studie/ 
Datains. metod/ 
Analysmetod/ 
Deltagare

Huvudfynd

Hörnsten, Lundman, 
Stenlund, Sandström 
(2004) Sverige.

Syftet var att utvärdera 
huruvida en utbildande 
metod som fokuserar på 
patientens förståelse av 
sin sjukdom var mer 
effektiv än den vård 
som ges enligt 
nationella riktlinjer för 
diabetes vården.

Kvantiativ/ Grupp 
möten, 
frågeformulär och 
blodprov/ 
Hierarkisk 
analys/104

Genom att tillämpa en metod som
gick ut på att utbilda deltagarna 
så att de kunde förstå sin sjukdom 
på en personlig nivå förbättrades 
även deras metaboliska värden 
avsevärt jämfört med kontroll 
gruppen.

Karlsen, Idsoe, Dirdal, 
Rokne Hanestad, Bru
(2004) Norge

Syftet var att fastställa 
huruvida ett 
gruppbaserat 
rådgivningsprogram 
skulle kunna resultera i 
minskad 
diabetesrelaterad stress, 
förbättrad coping, 
psykiskt välbefinnande 
och förbättrat 
blodglukosvärde. 

Kvantitativ studie, 
Gruppbaserade 
rådgivningsprogra
m/ 63 personer 
deltog. Olika 
statiska 
mätmetoder för 
analys bl.a. 
deskriptiv analys.

Gruppbaserade 
rådgivningsprogram visade 
potential att reducera 
diabetesrelaterad stress, 
skuldkänslor samt förbättrad 
coping. Resultatet visade även att 
programmet kan hjälpa 
deltagarna att uppnå ett 
acceptabelt HbA1c värde. 

Kiblinger, Braza
( 2007) USA

Syftet med studien var 
att fastställa 
effektiviteten av 
utbildning som stöds av 
certifierade diabetes 
lärare hos vuxna 
poliklinikpatienter

Kvalitativ 
(kvantitativ)
deskriptiv design.
Intervjuer,
loggbok 
informations-
material, 
föreläsningar.
Bltr, längd, vikt, 
blodprov.
501 deltagare.

HbA1c värdet minskade liksom 
vikt och blodtryck i 
uppföljningsgruppen. 
Motion ökade i gruppen. 68,6 % 
av patienterna uppnådde sina 
uppsatta mål.
Även om patienter har koll på sitt 
blodsocker så har de inte den 
förståelsen och skickligheten som 
krävs för att uppnå ett bra HbA1c 
värde utan diabetes utbildning. 
HbA1c värdet är ett nyckelmått 
av resultatet på diabetes 
kontrollen. För varje 1 % 
reduktion av HbA1c värdet visar 
en signifikant minskning av 
komplikationer.

Nagelkerk, Reick, 
Meengs (2006) USA

Syftet var att beskriva 
upplevda barriärer och 
effektiva strategier som 
diabetes patienter 
använder i sin egenvård 
för att förbättra den 
metabola kontrollen och 
livskvalitet. 

Beskrivande 
design.
Kvalitativ metod.
Intervjuer
24 deltagare. 

Resultatet har kommit fram till 
strategier som patienter värderar 
högst vid egenvården av typ 2 
diabetes. De handlade om att 
utveckla en relation baserad på 
samarbete med vårdpersonalen 
eftersom patienterna ansåg att det 
förstärkte deras möjlighet till 
egenvård. Att deltaga i 
gruppträning var också något som 
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gynnade egenvården.  

Scain, dos Santos, 
Friedman, Gross
(2007) Brasilien

Syftet var att undersöka
om rutinmässig 
undersökning 
intervenerande av en 
sjuksköterska, är 
förknippad med en 
förbättrad metabolisk 
kontroll av typ 2 
diabetes, polikliniskt. 

Kvantitativ
Frågeformulär, 
intervjuer,
vikt, längd, BMI, 
blodtryck, 
blodprov.
Individuell 
utbildning.
Olika statistiska 
mätmetoder 
användes/
143 patienter 
deltog 

De polikliniska patienter som fått 
utbildning av en sjuksköterska 
fick en signifikant och 
självständig förbättring av den 
metabola kontrollen av sin typ 2 
diabetes.  HbA1c värdet var 
betydligt bättre hos det patienter 
som träffade sjuksköterskan än de 
som inte gjorde det.

Schreurs, Colland, 
Kuijer, de Ridder, van 
Elderen (2003) Holland

Syftet var att beskriva, 
ta fram och utvärdera 
en teoridriven 
intervention för att öka 
egenvården på ett sätt 
som kunde uppskattas 
och patienter med 
kroniska sjukdomar och 
av sjuksköterskor

Kvantitativ och 
kvalitativ
Individuell- och 
grupp sessioner, 
frågeformulär/
83 deltagare/
Olika statistiska 
mätmetoder för 
analys. 

Resultatet visade att patienterna 
var positivt inställda till 
interventionerna och att 
innehållet var mycket uppskattat. 
Deltagarna skattade även 
målsättningen och 
handlingsplanerna högt. 
Deltagarna uppgav att de i hög 
grad kan rekommendera denna 
typ av program till andra. De 
uppgav att de lärde sig mycket av 
de övriga deltagarna och var 
övertygade om att ssk hade den 
nödvändiga kompetensen att 
förmedla kursens innehåll. 
Sjuksköterskorna fann kursen 
speciellt anpassad för patienter 
som precis fått sin diagnos. 

Sturt, Whitlock, 
Hearnshaw.            
(2006) Storbritannien.

Att presentera 
framtagandet och 
utvärdera effekten av 
hur patienten kan uppnå 
effektiva egenvårds mål 
genom komplexa 
åtgärder från 
sjuksköterskan gällande 
typ 2 diabetes

Kvalitativ/ 
Intervjuer/8 st 
deltagare

Fas 1 interventionen bidrog till att 
deltagarnas HbA1c förbättrades. 
Deltagarnas själveffektivitet 
gällande egenvården förbättrades 
och en viss försämring gällande 
deltagarnas behandlings 
tillfredställande. Uppföljande 
konsultationer var viktiga för 
patienterna. Sjuksköterskorna i 
studien rapporterade reservationer 
om komponenterna i 
interventionen som de ansåg var 
upprepande och restriktiva. De 
fann även att tiden avsatt till 
interventionerna var för snäv.

Tankova, Dakovska, 
Koev
(2004) Bulgarien

Syftet med studien var 
att utvärdera ett 5-
dagars 
utbildningsprogram för 
diabetes patienter, för 
att få en syn på hur 
deras livskvalitet ser ut 
efter ett och två år efter 

Kvalitativ och
kvantitativ 
Utbildningsprog-
ram/frågeformulär
560 
insulinbehandlade 
diabetiker deltog.
Student´s t-test 

Resultatet visar att den grupp som 
fick utbildning hade en generell 
förbättring av den metabola 
kontrollen jämfört med kontroll 
gruppen. Även HbA1c värdet 
förbättrades ett och två år efter 
interventionen. Depression och
oro var signifikant reducerad i 
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utbildningen. och ANOVA 
användes för att 
utvärdera data. 

utbildningsgruppen. Det fanns 
ingen korrelation mellan 
variablerna livskvalitet och 
varaktigheten av diabetes mellan 
grupperna.

Thors Adolfsson, Starrin, 
Smide, Wikblad (under 
tryckning) Sverige

Syftet var att utforska 
patienternas 
erfarenheter av att delta 
i en empowerment 
grupp som utbildade 
deltagarna, jämfört med 
de patienter som fick 
individuell rådgivning. 

Beskrivande 
design, kvalitativ 
metod
Semi-
strukturerade 
intervjuer
Analys utgjordes 
av kvalitativ 
innehålls analys/
28 deltagare

Resultatet visade att patienterna i 
den individuella gruppen 
uppfattade 
omvårdnadspersonalen som 
överman som gav råd och 
rekommendationer som 
patienterna förväntades följa. 
Relationen mellan vårdgivare och 
vårdtagare framträdde vertikalt.
Det karakteriserades av envägs 
kommunikation mellan personal 
och vårdgivare.
Empowerment gruppens 
kommunikation karakteriserades 
av att vara horisontal, alla var på 
samma nivå. Deltagarna tog 
ansvar för sin egenvård som 
ledde till att deras kontroll av 
sjukdomen ökade. 

Whittemore, Chase, 
Mandel, Roy (2001) 
USA

Syftet var att 
systematiskt undersöka 
och utvärdera 
innehållet, hållbarheten 
samt effektiviteten av 
en sjuksköterskeledd 
coachning intervention 
efter en diabetes 
utbildning son 
fokuserade på kost, 
motion samt 
livsstilsförändringar hos 
personer med typ 2 
diabetes. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
En 
beskrivande/förkla
rande metod av 
Miles och 
Huberman har 
använts. 
Deltagarna fick en 
diabetes 
utbildning.
Individuellt häfte 
med deltagarnas 
blodsocker värde, 
kost och motion 
beteende, vikt 
frågeformulär, 
intevjuer
Kvantitativ analys 
9 deltagare.

 Utbildning visade sig vara 
ovärderlig, men det framkom att 
deltagarna var i behov av 
ytterligare utbildning gällande 
kolhydraternas inverkan och 
sambandet med motion. 
Deltagarnas känslor blev 
identifierade vilket resulterade i 
ökad självförståelse. Deltagarna 
upplevde stor motivation men 
uttryckte svårigheter med att ta 
initiativ och upprätthålla ett 
hälsofrämjande beteende. 

Whittemore, D´Eramo 
Melkus, Sullivan, Grey 
(2004) USA

Syftet med studien var 
att undersöka 
effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd 
intervention efter en 
utbildning av diabetes 
för kvinnor med typ 2 
diabetes

Kvalitativ metod.
Undervisning och 
individuella 
samtal.
53 deltagare

Resultatet visade att deltagarna 
fick en signifikant förbättring 
gällande egenvård vid 
kostförändring, psykosocial samt 
en ökad integration av 
egenvården i sitt dagliga liv. En 
viss förbättring syntes även vid 
ökad motion samt BMI 
jämförande med kontrollgruppen.
Deltagarnas tillfredställelse med 
behandlingen ökade också 
signifikant. 


