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Bakgrund: Låg medvetenhet om symtom och komplikationer hos patienter med typ 2-
diabetes har identifierats som ett stort problem. Information, motivation och beteende är 
centrala begrepp för att utbilda patienter i diabeteshantering. 
Syfte Syftet med denna studie är att belysa omvårdnadsstrategier som visats sig lämpliga i 
vården av människor med diabetes typ 2. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes på vetenskapliga artiklar där 
resultatens likheter och skillnader granskades och jämfördes. 
Resultat: Tre teman med omvårdnadsstrategier för typ 2 diabetiker identifierades; 
Motivation och beteendeförändringar, Utbildning och stöd samt Self-management.  
Diskussion: Diabeteshantering är en process där förändringar krävs. Processen börjar med 
identifiering av patientens utgångspunkter och följs av lämpliga omvårdnadsåtgärder. 
Vilken typ av omvårdnadsstrategi som är mest effektiv är svårt att avgöra, men patientens 
självbestämmande, i samråd med sjuksköterskan ger en indikation på hur diabetes-
hanteringen bör fortlöpa. 
Konklusion: Omvårdnadsstrategier för typ 2 diabetiker följer en process som inleds då 
patienter blir diagnostiserade. Identifiering av patienters utgångspunkter bör följas upp 
med en identifiering av patientens omvårdnadsbehov. Baserat på behoven kan sjuk-
sköterskor i samråd med patienten genomföra individualiserade åtgärder. 
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Background: Low awareness about symptoms and complications amongst patients with 
type 2 diabetes are identified as a big problem. Information, motivation and behavior are 
center concepts to educate patients in diabetes-management. 
Aim: To explore nursing strategies that proved to be advantageous in the care of people 
with diabetes type 2. 
Method: A literature review with qualitative approach was used. Scientific articles were 
examined where the results on the similarities and differences were examined and 
compared. 

Results: Three themes of nursing strategies for type 2 diabetics were identified; motivation 
and behavioral changes, education and support and self-management. 
Discussion: Diabetes management is a process where changes are required. The process 
begins with identification of the patient's situation to make use of nursing interventions. 
What type of nursing strategy that is most effective is difficult to determine, but the patient 
self-determination, in consultation with the nurse gives an indication of how the diabetes-
management should proceed. 
Conclusion: Nursing Strategies for type 2 diabetics follow a process starting at the time 
patients are diagnosed. Identification of patients’ conditions should be followed up with an 
identification of patients' care needs. Based on the needs of care, nurse in consultation with 
patient can implement individualized actions. 
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INLEDNING 
Diabetes typ 2 är en globalt spridd sjukdom med idag omkring 250 miljoner drabbade 
människor (Statistiska centralbyrån [SCB], 2009). I Sverige har ca 300 000 personer 
diabetes typ 2 vilket motsvarar ca 3-4 procent av befolkningen (Diabetesförbundet, 2006). 
Varje år registreras ca 400 fall i Sverige av insjuknande i diabetes varav den största 
ökningen är diabetes typ 2 (SCB, 2009). Den stora skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 
2 är att diabetes 1 är medfött medan typ 2 är förvärvad senare i livet (Diabetesförbundet, 
2006). Denna studie fokuserar på patienter med diabetes typ 2. Sjukdomen debuterar oftast 
i vuxen ålder och innebär att patienter behöver förändra sina levnadsvanor. I studien av 
Holmström och Rosenqvist (2004) gjordes den intressanta upptäckten att det ofta förekom 
att patienter med diabetes typ 2 inte ansåg att deras diagnos är en riktig sjukdom, till 
skillnad från diabetes typ 1. Få patienter var medvetna om sjukdomens orsaker samt 
konsekvenser och många saknade sjukdomsinsikt (a.a). Därmed är det viktigt att erhålla 
ökade kunskaper om hur sjukvården på bästa sätt når fram med information till patienter 
för att uppnå optimal livskvalitet där patienter har självbestämmande och känner 
välbefinnande. Målet med denna studie är att belysa och sammanställa omvårdnads-
strategier som kan användas för att patienter med diabetes typ 2 skall kunna genomföra 
nödvändiga livsstilsförändringar. 
 

BAKGRUND 
Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2. Skillnaden mellan diabetestyperna är 
att typ 1 är medfött och kroppen har helt slutat producera insulin, vilket gör att patienten är 
i direkt behov av insulininjektioner. Diabetes typ 2 är vanligast och debuterar oftast i 
vuxen ålder. Orsaken till högt blodsocker vid diabetes typ 2 är främst att cellernas 
receptorer är mindre mottagliga för insulin. Insulinproduktionen är i viss mån lägre vid typ 
2, men det är oftast efter många års sjukdom som bristen är mer uttalad (Socialstyrelsen, 
2010).  För mycket socker i blodet kan leda till nervskador, försämrad syn och skador på 
njurarna. Sjukdomen är starkt kopplad till ärftlighet men också till levnadsvanor. Övervikt, 
stress och rökning kan öka risken att utveckla sjukdomen. Diabetes typ 2 kan förebyggas 
och även i en viss mån behandlas genom motion och hälsosam kost (Sjukvårds-
rådgivningen, 2010a). 
 
Symtom och behandling av diabetes typ 2 
Symtom som kan ses vid nyupptäckt eller dåligt reglerad diabetes kan vara: onormal 
trötthet, ökande törst, muntorrhet, stora urinmängder och hos kvinnor, svampinfektion i 
underlivet. Upprepade hud-, luftvägs- och urinvägsinfektioner kan förekomma. Då 
insjuknandet vid diabetes typ 2 vanligen är långsamt är symtomen initialt, inga eller vaga 
(Grefberg & Johansson, 2007). Enligt Nagi och Gallen (2010) har motion stor betydelse 
för att motverka och behandla diabetes typ 2. Motion har en fördelaktig effekt på 
blodsockernivån och underlättar för behandling. Vidare ses att motion ökar den mentala 
hälsan och välbefinnandet (a.a). Adekvat kost och motion är den grundläggande 
behandlingen och är många gånger tillräckligt vid tidig upptäckt av sjukdomen. Senare ges 
läkemedelsbehandling i form av tabletter som minskar resistensen för insulin i cellerna. I 
ett senare skede krävs ofta insulininjektioner. God kosthållning är särskilt viktig vid 
diabetes typ 2 eftersom kroppen inte på samma sätt kan reglera blodsockernivån som hos 
en frisk individ. Dock skiljer sig inte rekommendationerna åt från friska utan det är så som 
alla bör äta d.v.s. efter de nordiska näringsrekommendationerna. Många små mål vid 
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regelbundna tider underlättar dessutom för god behandling och viktkontroll (Grefberg & 
Johansson, 2007) För att veta om behandlingen fungerar bra kontrolleras HbA1c d.v.s. 
långtidssocker. Detta ger svar på hur blodsockernivåerna har legat två till tre månader 
innan provtagningstillfället (Sjukvårdsrådgivningen, 2010b). 
 
Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter  
Målet med omvårdnad är att lindra eller förhindra lidande och att skapa förutsättningar för 
ett välbefinnande. Lidande och välbefinnande är subjektivt och skall ses som något unikt 
för varje patient. Vårdtagaren vet bäst om sitt lidande, välbefinnande och sin livssituation. 
Det innebär att sjuksköterskor aldrig fullt ut kan förstå den enskilde patientens lidande eller 
välbefinnande. Begreppen kan belysas ur olika perspektiv. Ett viktigt perspektiv är att utgå 
från patienters livsvärld, genom att fråga de som upplever lidandet. Begreppen är inte 
varandras motsatser, utan välbefinnande kan upplevas i ett lidande (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  Enligt Kinmonth, Woodcock, Griffin, Spiegel och 
Campbell (1998) är det viktigt att sjuksköterskor tränas i att ha ett patientcentrerat 
perspektiv i omvårdnaden. Genom att ha fokus i vad patienter känner, tycker och tänker 
kan välbefinnande och tillfredställelse öka signifikant för patienter vilka diagnostiserats 
med diabetes typ 2. Den medicinska delen skall inte förbises eller ges för lite fokus, d.v.s. 
den medicinska behandlingen av diabetes typ 2 måste ges det fokus som krävs (a.a).  
 
Med livsvärld menar Dahlberg, et al. (2003) den levda världen vilken är den verklighet vi 
dagligen lever i. Med ett livsvärldsperspektiv menas att se en annan människa utifrån dess 
livsvärld; att uppmärksamma människors vardag, dagliga tillvaro och att kunna se samt 
förstå deras värld så som den upplevs av dem (a.a). Enligt Ciechanowski och Katon (2006)  
påverkas omvårdnaden markant av patienters positiva eller negativa attityder. Därför är det 
av stor betydelse att sjuksköterskor tar hänsyn och ser patienter utifrån dess livsvärld (a.a). 
Ett etiskt patientperspektiv har som grund att människan och hälsan står i fokus samt en 
värdegrund som bygger på värdighet och integritet. Varje patient skall ses som främsta 
experten på sig själv. Genom detta patientperspektiv kan patienter känna förtroende för 
vården. Utgångspunkten är att varje patient skall ses som en unik person och människa, 
inte bara just en patient med en specifik sjukdom eller skada, t.ex. att patienten enbart ses 
utifrån att han/hon har diabetes typ 2. På så sätt att kan patienter känna större delaktighet i 
omvårdnaden av sin diabetes typ 2 (Dahlberg, et al., 2003).  
 
Omvårdnad vid diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 kräver stora insatser av sjukvård och hälsoarbete för att förebygga och 
behandla. Att leva med diabetes typ 2 innebär stora och mindre livsstilsförändringar samt 
kunskapssökande för att förstå sin livssituation. Viktigt för personer som lever med 
diabetes typ 2 är att de tar ansvar för sin hälsa samt ha möjligheter att få vård, omvårdnad, 
stöd, utbildning, etc. Utbildning och kunskap utgör en viktig del i omvårdnaden av 
patienter som drabbats av diabetes typ 2, för att de själva skall kunna sköta sin hälsa 
(McDowell, McPhail, Halyburton, Brown & Lindsay, 2009). Osborn och Egede (2009) 
myntar uttrycket IMB i sin studie. IMB står för “Information, Motivation and Behavior” 
dessa tre begrepp har använts som utgångspunkt i omvårdnaden för att patienter skall 
kunna uppnå “self-management care” vilket översätts med “egenvård”. I begreppet 
“Information” ligger fokus på kunskap om diabetes typ 2, såsom symtom, risker, 
behandling. “Motivation” innebär stöd och hjälp för patienter att förändra sin livsstil. 
“Behavior” fokuserar på sociala attityder etc. De patienter som fick behandling utifrån 
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IMB hade mer information och förståelse för sin situation samt hade mer vilja att förändra 
sina levnadsvanor. Forskarna menar att det finns en viktig relation mellan information och 
motivation för att patienten skall kunna uppnå “self-management-skill” d.v.s. förmåga att 
kunna klara sig själv i sin situation (a.a). Enligt McDowell, et al. (2009) och Osborn och 
Egede (2009) finns det viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till när omvårdnadsarbetet mot 
hälsa skall kunna uppnås hos patienter som diagnostiserats med diabetes typ 2. Dessa 
består av: undervisning, information, kunskap, motivation och egenvård (a.a; a.a). 
 
Patientundervisning 
I en studie av Holmström och Rosenqvist (2004) framkom att ett problem som kan uppstå 
när patienter drabbas av diabetes typ 2 är bristande sjukdomsinsikt. Ett återkommande 
tema är att diabetes typ 2 inte anses av patienter vara riktig diabetes till skillnad från 
diabetes typ 1. Undersökningen visar att få patienter var medvetna om vilka orsaker och 
konsekvenser som finns för diabetes typ 2. Vissa patienter hade svårt att förstå meningen 
med blodsockerkontroller. Detta eftersom de inte kroppsligen kände av blodsockernivån 
och därmed inte upplevde att det fanns någon koppling till verklighet och behandling av 
sjukdomen. Vidare var några patienter omedvetna om de komplikationer som är relaterade 
till diabetes typ 2. Angående behandlingsformerna har forskarna funnit att det ibland råder 
missförstånd. Exempelvis har överviktiga som fått råd om att gå ner i vikt varit rädda att 
förändra sin kost då de har trott att detta kan leda till allt för lågt blodsocker (hypoglykemi) 
(a.a).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskor ha förmåga att förmedla information till 
patienter och närstående i hänsyn av tidpunkt, form och innehåll (a.a). Innan och efter att 
patienter fått diagnos kan de uppleva ovisshet och osäkerhet. Osäkerhet och ovisshet kan i 
sin tur ofta leda till känslomässig stress, oro och depression (McCormick, 2002). 
Information och undervisning är en förutsättning för att patienten skall förstå sin situation 
och arbeta mot förändringar. Dock är det viktigt att veta att enbart för att sjukvården ger 
undervisning och information om livsstilsförändringar innebär det inte automatiskt att 
patienten kommer följa dessa (Donovan, Ward, Song, Heidrich, Gunnarsdottir & Phillips. 
2001). Brister i kommunikation kan visas när patienter inte känner delaktighet i 
omvårdnaden. Viktigt för sjuksköterskor som skall undervisa och informera är att lyssna 
till vad patienten säger. Utgångspunkten är att patienten är expert på sig själv och vet hur 
han/hon känner (Dahlberg. et al., 2003). Information och undervisning där patienten inte 
känner sig delaktig i kan uppfattas som påträngande och ibland hotfulla som exempelvis: 
“du måste förändra dina levnadsvanor annars kan det leda till farliga konsekvenser”. 
Effekter på denna typ av undervisning kan ofta leda till att patienten gör tvärtom. Att 
“hota” och lägga in “måsten” i undervisning och vårdarbete skall användas varligt för att 
patienten skall ta till sig information och utifrån det göra något åt sin situation. Försiktighet 
och patient-kännande krävs för att patientundervisning skall bli konstruktiv och inte leda 
till att patienten struntar i sin situation (Aronson, Wilson & Akert, 2007; Klang Söderkvist, 
2008).   
 
Egenvård och Empowerment 
Egenvård vid diabetes typ 2 grundar sig i att patienter själv skall kunna mäta, tolka samt 
vidta rätt åtgärder vid blodsockerkontroller samt kontroller av långtidssockret (Hba1c). 
Genom att patienter lär sig att handskas med blodsockerkontroller öppnas möjligheter till 
att anpassa förhållandet mellan medicinsk behandling, motion och kost samt lösningar av 
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mer akuta skeden (Diabetesförbundet, 2006). Förmågan till “self-management-care” 
(egenvård) spelar stor roll för hur patienter kommer att kunna klara sig i vardagen. Dock 
krävs insatser från sjukvården i form av utbildning, information och beteendeträning för att 
kunna uppnå målet att kunna ta ansvar för sin sjukdom (McDowell, et al., 2009; Edwall, 
Hellström, Öhrn & Danielson, 2007). Enligt socialstyrelsen (2010) skall sjukvården 
respektera patientens rätt till autonomi (a.a). Enligt Edwall, et al., (2007) bör information 
och undervisning vara anpassad efter patientens livsvärld som därmed strävar efter att 
tillgodose patientens behov och bestämmanderätt. Denna studie visar att patienter som lärt 
sig ha egen kontroll över sin diabetes typ 2 har mått bättre fysiskt och psykiskt samt haft 
lättare att sköta sin sjukdom (a.a). 
 
Ord som beskriver begreppet “empowerment” är delaktighet, patientkraft, bemyndigande, 
egenkraft och bekräftelse. Begreppets motsatser är utanförskap, omyndigförklarande och 
kränkning. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska bedrivas utifrån en helhetssyn 
och så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten.  Patient-“empowerment” är 
ett förhållningssätt från sjukvårdspersonal gentemot patienter, där omvårdnaden utgår från 
patientens livsvärld och egna resurser. Patienter som får delaktighet och inflytande i sin 
egen vård kan bättre utnyttja sina egna kunskaper och erfarenheter samt samverka med den 
professionella medicinska behandlingen och omvårdnaden. Kraven på medbestämmande 
och kontroll från framtida patientgenerationer innebär att “empowerment”-tänkandet bör 
implementeras hos sjukvårdspersonal. Det är viktigt att betona patienters rätt till 
medbestämmande och att stärka samt ge stöd åt patienter i den förändrade livssituation 
som en sjukdom många gånger innebär. Begreppet “empowerment” har lyfts fram mer och 
mer inom vården och beror troligtvis på att sjukdomar som t.ex. diabetes, hjärt-
kärlsjukdomar och cancer har ökat. Dessa sjukdomar anses som obotliga och kräver då att 
patienter anpassar sina liv efter den ändrade livssituationen för att på så sätt uppnå bästa 
möjliga välbefinnande. För det krävs ett förtroende för vårdpersonalen och att kunskap och 
erfarenheter utbytes sinsemellan vårdgivare och mottagare så att beslut inte fattas “över 
huvudet” på patienten. Patient- “empowerment” innebär inte att lämna ifrån sig ansvaret, 
utan personalen har ett delat ansvar med patienten. Det kan ses i att det är personalen som 
ansvarar för processen i en samtalssituation, men inte för dess innehåll. Patientföreskrifter 
uttrycker ofta att patienter bör kontakta sjukvården innan egna beslut tas som leder till 
förändring. (Klang-Söderkvist, 2008). 
 
Problemformulering 
Diabetes typ 2 är ett växande problem och starkt korrelerat till ohälsosamma levnadsvanor. 
När patienter blir diagnostiserade med diabetes typ 2 är de i stort behov av omvårdnad, 
såsom information, undervisning och stöd. I detta skede är det viktigt att sjuksköterskor i 
sin profession har stor respekt för och förmåga att ta till vara på patienters egna resurser. 
Genom att sjuksköterskor uppmärksammar enskilda patienters behov, självbestämmande 
och livsvärld möjliggör omvårdnaden patienters delaktighet. Forskning i omvårdnads-
strategier för patienter med diabetes typ 2 behöver belysas och sammanställas för att 
sjuksköterskor skall kunna ge optimal omvårdnad för dessa patienter.   
  
  
 
 



 

5 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa omvårdnadsstrategier som visats sig lämpliga i 
vården av människor med diabetes typ 2. 
 

METOD 
Metoden som har använts för denna studie är litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) så 
används en litteraturöversikt till att undersöka kunskapsläget inom ett visst vård-
vetenskapligt område. Forskaren gör en omfattande datainsamling av vetenskapliga artiklar 
med kvantitativa och/eller kvalitativa utgångspunkter. Därefter görs analys och samman-
ställning för att fastställa kunskapsläget inom valt område. En litteraturöversikt kan 
påverka praktiskt arbete på olika sätt genom att betona den forskning som finns samt 
belysa de områden som inte har blivit forskat om. Vidare bidrar en litteraturöversikt med 
att träna forskaren i ett strukturerat arbetssätt samt skapar en utgångspunkt för fortsatt 
forskning (a.a).  
 
Urval 
Fakta i datainsamlingen har avgränsats till vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000 
och 2010. Detta för att presentera senast publicerad forskning. Artiklarna skulle vara 
engelskspråkiga samt peer reviewed. Artiklar som både var riktade mot diabetes typ 1 och 
2 men ansågs vara lämpliga i denna studie inkluderades. Som Friberg (2006) förespråkar 
har både kvantitativa och kvalitativa artiklar använts i litteraturöversikten (a.a). Medicinskt 
inriktad forskning samt studier rörande diabetes typ 1 exkluderades. Studier som var 
specifikt inriktade mot något kön exkluderades. 
 
Datainsamling 
Databasen Cinahl har använts som datainsamlingsverktyg. Sökningarna har skett hemifrån 
via Högskolan i Skövdes inlogg till Cinahl. Sökningarna av artiklarna har begränsats till de 
i fulltext tillgängliga, d.v.s. de artiklar som var markerade som tillgängliga i fulltext samt 
publicerats mellan åren 2000 och 2010. De sökord och kombinationer som har använts är; 
“type 2 diabetes” AND “motivational interviewing”, “type 2 diabetes” AND “nursing” 
AND “self-management” “diabetes” AND “self-management” AND “metabolic”, “type 2 
diabetes” AND “education” AND “empowerment”. Dessa begrepp har identifierats som 
lämpliga sökord för att hitta omvårdnadsstrategier för typ 2-diabetiker. Artiklarnas titlar 
har gett en kort upplysning om vad artiklarna berör, stämde de överens med det eftersökta 
området lästes abstrakt. Om de däremot tog upp icke relevant fakta såsom t.ex. enbart 
diabetes typ 1 exkluderades de. Ansågs artikeln beröra valt ämne sparades de ner och lades 
i en speciell mapp på datorn som namngetts med den aktuella sökordskombinationen. 
Detta för att få en bra kontroll över artiklar samt sökvägar. Sammanlagt har 10 artiklar 
använts i studien. Artiklarna har vidare sammanställts i tabellform (bilaga 1 & 2). En för 
sökvägar, sökträffar, antal lästa abstrakt, antal lästa artiklar och antal använda artiklar 
(bilaga 1), och en som ger en kortfattad sammanställning av använda artiklars innehåll 
(bilaga 2).   
  
Dataanalys 
Analysen i denna studie utgår från Friberg (2006) (figur 1). Figuren beskriver stegvis 
processen utifrån valt ämne till resultat av litteraturöversikten. Figuren beskriver först val 
av ämne, vilket i denna studie beskrivs i syftet. Efter att ett antal lämpliga artiklar tagits 
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fram ur datainsamlingen påbörjas en djupare analys av artiklarnas innehåll. Varje artikel 
lästes genom noggrant tills god förståelse för innehållet uppnåddes. Bakgrunden i 
artiklarna granskades, här undersöktes om det fanns omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 
samt hur dessa var presenterade. Vidare analyserades artiklarna efter problemformulering 
och syfte, d.v.s. vad artiklarna berörde för område. I denna fas jämfördes artiklarnas 
problemformulering och syfte med syftet i denna litteraturöversikt. Fanns det ett tydligt 
samband d.v.s. att artikeln kunde svara på syftet i detta arbete, var artikeln relevant att 
använda i resultatet. Nästa steg var att analysera metoden för att se om den var tydligt 
beskriven. Kunde arbetsprocessen följas och förstås? Resultatdel och diskussionsdel 
analyseras, vad kommer författarna fram till? När varje artikel som användes var 
analyserad sammanställdes resultaten i varje artikel på svenska i ett dokument på datorn. 
Dokumentets funktion var att förenkla översikten av varje artikels resultat. Resultatet lästes 
noga igenom och identifiering av artiklarnas huvudområde gjordes. Författarna diskuterade 
resultatet i varje artikel för att se att båda hade uppfattat innehållet på samma vis. De 
jämfördes avseende likheter och skillnader. Fokus lades på att ta reda på vad författarna i 
varje artikel ville uppnå d.v.s. vad resultatet i varje artikel pekade på. Analysen av varje 
resultat medförde att tre olika teman identifierades. En del av artiklarna fokuserade på 
motivation och beteendeförändringar, andra fokuserade på hur sjuksköterskor informerar, 
utbildar samt ger stöd till patienter och några handlade om hur sjukvården kan arbeta för 
att patienter skall uppnå self-management. Analysen av artiklarnas resultat medförde att tre 
olika teman identifierades; motivation och beteendeförändringar, utbildning och stöd samt 
self-management. I resultatet presenteras de olika artiklarna under respektive tema som 
vidare diskuteras i resultatdiskussionen (a.a). 
 
 

 
Figur 1. Fribergs (2006, sid.109) faser i arbetsgången vid en litteraturöversikt. 
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Etiska överväganden 
För att staten, allmänheten och även kommersiella intressenter ska känna tillit till 
forskningen är det viktigt att ha etiska överväganden om oredlighet i forskning. För varje 
forskare ska det vara en självklarhet att vara redlig i sitt arbete och det är varje forskares 
ansvar att forskningen håller hög kvalitet. I arbetet med denna studie kommer respekt för 
de olika studierna ges i form av att inte plagiera eller fabricera grundmaterialet (Codex, 
2010). Studien baseras enbart på granskade artiklar, vilka angett att de utförts i enlighet 
med Helsingforsdeklarationen och uppfyller därmed kraven på goda etiska förhållanden 
(World Medical Organization, 1996). Alla artiklar som har använts i denna studie har 
angett att de har etiskt tillstånd från berörda etikprövningskommitéer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i tre teman som identifierats; motivation och beteendeförändringar, 
utbildning och stöd samt self-management. Under varje tema presenteras olika 
omvårdnadsstrategier från varje artikel.  
 
Motivation och beteendeförändring 
I en studie av Rubak, Sandbaek, Lauritzen, Borch-Johnsen, och Christensen (2009) 
undersöktes effekten av motiverande samtal i kombination av intensiv diabetesbehandling 
för nydiagnostiserade typ 2-diabetiker. Kliniker och läkare från två län i Danmark delades 
in i två grupper. Den ena gruppen hade förutom en kurs i intensiv medicinsk behandling av 
diabetes typ 2 även gått en kurs i motiverande samtal (MI). MI är en särskild metod som 
används för att hjälpa patienter att erkänna problem och att ändra sitt beteende därefter. MI 
går ut på att framkalla motivation hos patienter genom att identifiera patientens inneboende 
värden (livsvärld, autonomi, erfarenheter, styrkor) samt patienters mål för att stimulera till 
beteendeförändring. Patienten är vanligtvis inte enskilt förmögen att starta en förändring. 
Förändring är oftast en produkt av interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patient. 
Särskilda omvårdnadsstrategier genom motiverande samtal syftar till att få fram, förtydliga 
och lösa ambivalens hos patienter och i en respektfull atmosfär kunna erbjuda rådgivning. 
Patientens tro på förmåga att genomföra och lyckas uppnå ett specifikt mål är viktigt. 
Denna studie rapporterar en signifikant effekt av motiverande samtal på patienternas 
förståelse av diabetes typ 2, av föreställningar om behandling samt deras motivation. Efter 
ett år blev patienterna i gruppen som behandlades av sjukvårdspersonal med utbildning i 
motiverande samtal mer motiverade och mer självständiga gentemot beteendeförändringar 
än patienterna i kotrollgruppen som behandlades av sjukvårdspersonal utan utbildning i 
motiverande samtal. Dessutom rapporterade de patienter som fick motiverande samtal att 
de fick en ökad förståelse för vilka faktorer som skulle bidra till att förebygga 
komplikationer. Patienterna lärde sig även att se relevansen med sjukdomskontroll (a.a). 
 
I en studie av Jackson, Asimakopoulou och Scammell (2007) undersöktes tillämpningen av 
TTM-baserad (Transtheoretical Model of Change) rådgivning för att öka den fysiska 
aktiviteten hos patienter med diabetes typ 2. Modellen bygger ursprungligen på resultat av 
studier inriktade på rökare men har visats sig applicerbar även på andra 
beteendeförändringar. TTM-baserad rådgivning tar fasta på individens egen vilja att 
förändra sin livsstil, till skillnad från andra mer traditionella omvårdnadsstrategier avsedda 
att främja fysisk aktivitet. I TTM ses ett beteende som en process snarare än som en 
enskild händelse, i vilken försök att förklara hur, snarare än varför, beteendeförändring 
inträffar. TTM-modellen innebär att individen inte genomför alla förändringar på en gång, 
utan genomgår förändringar i en serie av fem etapper (a.a). 
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Figur 2. De sex etapperna vilka enligt Jackson, et al. (2007) identifierar i vilken etapp 
av förändring som patienter befinner sig.  

 
 
Utifrån figur 2 ges ett rådgivningsamtal som identifierar i vilken etapp av förändring som 
patienter befinner sig. Nedan beskrivs de följande etapperna: 
 
“Recontemplation”: Patienten är för närvarande inte fysiskt aktiv. Patienten har ingen vilja 
att förändra sitt beteende eller har liten insikt i konsekvenserna av problemet. Kan bland 
annat bero på brist av information eller att patienten har negativa erfarenheter av tidigare 
misslyckade försök till livsstilsförändring. “Contemplation”: Patienten är inte fysiskt aktiv 
men har för avsikt att påbörja inom 6 månader. Individen är mer informerad om fördelarna 
samt vad förändringarna kommer att kräva.“Reparation”: Patienten är ibland fysiskt aktiv 
men inte regelbundet. Patienten är villig att förändra sin livsstil i närmaste framtid och har 
en plan över hur detta skall genomföras. “Action”: Patienten är fysiskt aktiv regelbundet 
men enbart sedan 6 månader. Patienten har börjat med sina beteendeförändringar och 
börjat förstå aspekterna av dessa. “Maintenance”: Patienten har varit regelbundet fysiskt 
aktiv i mer än 6 månader. Patienten upprätthåller sina beteendeförändringar samt utvecklar 
strategier för att motstå återfall. “Relapse”: Den här etappen ingår inte som ett steg i 
omvårdnadsstrategin. Utan är en fas som kan inträffa när som helst. Etappen innebär ett 
återfall till tidigare dåliga vanor (Jackson, et al., 2007). 
 
Hälften av deltagarna erhöll så kallad “exercise consultation interview” (ECI) medan de 
övriga deltagarna fick agera kontrollgrupp. Både självrapporterad fysisk aktivitet och etapp 
av förändring mättes vid studiestart och efter 6 veckor. Målet med ECI var att motivera till 
fysisk aktivitet genom att utveckla och underlätta strategier avsedda att upprätthålla en 
hälsosam nivå av fysisk aktivitet. Ett av de viktigaste budskapen var att öka den fysiska 
aktiviteten till att uppnå 10 000 steg varje dag. Mötet innebar 20-30 min rådgivning med 
dietist utbildad i “transtheoretical model of change” (TTM) -baserad rådgivning och 
motiverande samtal, tillhandahållande av råd kring fysisk aktivitet, samt Brittiska “Health 
Education Authority´s” kurs i “Helping People Change”. Författarna fann efter 6 veckor en 
signifikant ökning av fysisk aktivitet i gruppen som fick ECI. I kontrollgruppen fanns dock 
ingen signifikant skillnad av fysisk aktivitet. Dessutom hade efter 6 veckor alla individer i 
ECI-gruppen fortsatt till en högre etapp av förändring. I kontrollgruppen kunde inte en 
dylik förändring ses (Jackson, et al., 2007). 
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Utbildning och stöd 
Enligt Krakow och Feulner-Krakow (2007) så är utbildningsprogram där patienter är aktivt 
involverade mer effektiva, till skillnad från utbildningsprogram som fokuserar på att enbart 
förmedla kunskap. Författarna använde sig av ett utbildningsprogram kallat “LINDA” 
(Living-Interactive-New-Distinguished-Activating) “LINDA” består av 4 grundläggande 
utbildningskategorier som tar upp: Kost/näring, blodsocker, självständiga kontroller, 
medicinering, hypoglykemi, Hba1c, fotvård, mikro- och makrovaskulära komplikationer, 
hypertoni, viktminskning samt motion. Patienterna får utbildning i att hantera insulin i 
anpassning till blodsockernivå samt information om hur reglering i förhållande till dieter 
går till. Dessutom blir patienterna utbildade i insulinhantering i speciella situationer som: i 
förhållande till motion och fysisk aktivitet, akut illamående samt hypoglykemiska symtom 
och komplikationer. I utbildnings-programmet ingår bilder och beskrivningar som visar 
vilken medicinsk påverkan diabetes typ 2 har. Författarna menar att patienterna har lättare 
att förstå varför livsstilsförändringar är nödvändiga om de är utbildade samt informerade i 
den medicinska delen. “LINDA” har dock inga individualiserade omvårdnadsstrategier för 
varje patient men författarna menar att utbildningsprogrammet bidrar med att motivera 
patienten genom att lära ut grunderna för diabeteshantering och sedan uppmuntrar 
patienten till att individualisera programmet efter sin egen förmåga, livsvärld, autonomi 
etc. (a.a). 
 
Oftendal, Karlsen och Bru (2010) använder sig av en patientfokuserad omvårdnadsstrategi. 
Utifrån intervjuer med typ 2-diabetiker har författarna identifierat olika områden som utgör 
grunden för vidare utbildning och stöd. Deltagarna uppger att ett empatiskt bemötande från 
vårdpersonal var en förutsättning för att uppnå motivation till self-management. Genom att 
få positiv feedback och bli tagna allvar gav dem tro på deras förmåga att hantera sin 
diabetes typ 2. Enligt deltagarna i studien är vårdpersonalens attityd och inställning 
avgörande för framgångsrik utbildning och stöd. Vårdpersonalen bör fokusera på att ge 
mer individualiserad information och råd vilket upplevs mer motiverande då patienters 
autonomi och delaktighet tas till vara. Vidare beskriver patienterna att de önskar att få 
fortlöpande utbildning och stöd i grupp, detta för att upprätthålla motivationen på sikt 
(a.a). vilket också stöds av en studie av Kliim Petersen, Tribler och Mölsted (2008). Efter 
att genomgått utbildning som fokuserar på att stärka patienters self-management önskar 
patienterna ofta uppföljningskontakt för att friska upp sin motivation och att uppdatera sina 
diabeteskunskaper (Kliim Petersen, et al., 2008). 
 
Self-management  
Enligt Sircar, Sircar, Sircar och Misra (2009) är behandlingen av diabetes väldigt olika 
från fall till fall. Ca 95% av diabetesvården sköter patienten själv, vilket gör att 
sjukvårdaren har liten kontroll över hur patienten sköter sin egenvård/“self-management” 
(a.a). I en studie av Vég, Rosenqvist och Sarkadi (2006) använder sig författarna av 
specifika fråge-ställningar för att identifiera olika patientkategorier. Frågorna som ställdes 
var; Vilken roll har du i att hantera din diabetes? Vad är ditt mål med diabeteshanteringen? 
Vad för slags stöd behöver du i din diabeteshantering? Utifrån svaren på dessa frågor 
kategoriserade författarna in deltagarna i tre olika grupper. Varje grupp identifierades med 
generella omvårdnadsbehov för att uppnå “self-management”. Grupperna som 
identifierades var; “Disease manager”, “Compliant” och “Disheartened” (a.a). 
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I gruppen “Disease manager” ansåg deltagarna att “self-management” var avgörande för 
att deras vård skulle bli tillfredställande. De var beredda att ta ansvar själva och 
uppskattade det stöd de fick från sjukvården samt deras sociala nätverk. Dessa deltagare 
såg sin diabetes som en del av vardagen och accepterade sin diagnos och vilka livsstils-
förändringar som krävs. I “Compliant”-gruppen ansåg deltagarna att de skulle följa de råd 
som sjuksköterskor gav angående kost, motion etc. Deras främsta mål med “self-
management” var att behandla diabetes typ 2 som en sjukdom. De menade att de hade en 
patientroll i vården och att sjukvården ska vårda patienter. Målet för dessa deltagare var att 
hålla diabetes i schack och möjligtvis förbättra den lite. Ett stort behov för dessa deltagare 
var att få kontinuerlig hjälp från sjukvården. “Disheartened”-gruppen hade en negativ 
inställning till att leva med diabetes samt ett stort behov av stöd dagligen. Istället för att 
fokusera på deras roll i hanteringen av diabetes så talade deltagarna om varför inte deras 
rutiner fungerade. Deltagarna menade att det var sjukvården och andra faktorers fel, såsom 
t.ex. psykiska påfrestningar, att det inte fungerade. Efter identifiering av grupper kunde 
författarna skapa en figur som visade att patienter är i olika behov av insatser beroende på 
patientens inställning och kunskap om “self-management” (Vég, et al., 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Patienters utveckling i “self-management” från novis 
till sjukdomsexpert. Vég, et al. (2006). 

 
 
Figuren av Vég, et al. (2006) är en översikt över var patienterna är i sin utveckling till att 
bli experter på sin diabeteshantering. Efter diagnostisering ses patienten som novis d.v.s. 
patienten har lite kunskap om sin situation samt stort behov av information och stöd från 
sjukvård och sitt sociala nätverk för att kunna uppnå tillfredsställande “self-management”. 
Andra ingångspunkter är rebell och kortvarigt beroende. Stegen följer sedan olika stadier i 
“self-management”-utvecklingen så som, passivt medgörlig, medgörlig, aktiv kontroll och 
sjukdomsexpert. Författarna menar att varje steg patienter tar inte är definitivt utan de kan 
ta ett steg tillbaka i sin utveckling om exempelvis oväntade situationer eller trauman 
inträffar och därmed behöva annorlunda stöd. Dock menar författarna att detta inte bara är 
ett bakslag utan ses som erfarenhet och är av stor betydelse. Målet med modellen är att 
patienter skall uppnå “Disease-manager” där patienter har tillfredsställande “self-
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management” i sin diabetes typ 2. Författarna menar att det finns olika behov av stöd 
beroende på vilken grupp som patienter identifieras inom. “Disease manager”-gruppen har 
behov av; respekt för autonomi, vidare information och utbildning om diabeteshantering 
samt stöd vid eventuella svackor och bakslag. “Compliant”-gruppen har behov av; 
Motivering till experiment och nya utmaningar samt uppmuntran till autonomi. 
“Disheartened”-gruppen har behov av; ökad insikt och kunskap samt motivation och 
ansvar (a.a).    
 
Liknande form av omvårdnadsstrategi använde Sigurdardottir, Benediktsson och Jonsdottir 
(2009) sig av i en studie. Författarna undersökte om olika omvårdnadsinstrument kan 
identifiera svagheter hos patienters “self-management”. I studien användes instrument som 
bestod av utvalda frågor som deltagarna fick svara på. Frågorna gav svar på inom vilka 
områden som deltagarna behövde information och utbildning samt motivation för att kunna 
uppnå tillfredsställande “empowerment”. “Empowerment” menar författarna är en viktig 
del för att kunna uppnå “self-management” i sin vardag med diabetes typ 2. Resultatet 
visar att instrument för att identifiera patienters “self-management”-behov är användbara. 
Författarna menar även att patienternas svar på instrumentfrågorna kan användas för att 
fokusera på patienters specifika behov av omvårdnad. Vilket har relevant koppling till de 
situationer som patienter befinner sig i. Instrumenten visar sig ha effektiv tidssparande 
effekt, då fokusering läggs på de områden som patienter behöver utbildning i. För att stärka 
patienters “empowerment” och “self-management” krävs det att dialogen mellan 
sjuksköterska och patient är informativ och reflektion ges utrymme (a.a).  
 
Nagelkerk, Reick och Meengs (2005) går in mer specifikt på omvårdnadsstrategier i en 
studie. Författarna identifierar vilka svårigheter som patienter har i sin “self-management”. 
I studien rankas sedan dessa efter det mest problematiska till det minst problematiska. De 
identifierade områden var: brist på kunskap och förståelse för dietplan, brist på 
individualiserad vård, frustration och hjälplöshet på grund av otillfredställande 
blodsockerkontroller, begränsade resurser för att tillhandahålla rekommenderad utrustning, 
mediciner, laborationstester och service. Vidare identifierades: obekväma, kostsamma och 
ospecifika grupputbildningar samt svårigheter att komma ihåg mediciner, kunskapsbrist 
om medicinering, biverkningar, scheman och förändringar. Identifiering av dessa områden 
låg till grund för att utveckla omvårdnadsstrategier. Författarna identifierar fem olika 
omvårdnadsstrategier som visar sig vara effektiva mot dessa problemområden (a.a). 
 
Utveckla ett gott samarbete med vårdgivare; deltagarna i studien av Nagelkerk, et al. 
(2005) menade att det viktigaste var att patienter och vårdgivare hade ett bra samarbete. 
Vårdgivaren skulle uppmuntra till ansvarstagande, “self-management” och ge bra väg-
ledning. Deltagarna uppskattade att sjukvårdarna uppmuntrade patienterna att komma in 
och förhandla med sjukvården gällande nödvändiga förnödenheter, mediciner och 
konsultation med dietist. Deltagarna kände sig stärkta när de fick; specifik information om 
kosthållning, medicinering och blodsockerövervakning. Positiv inställning; deltagarna 
menade att hanteringen av diabetes typ 2 blev lättare samt att en positiv inställning ofta 
ledde till att deltagarna mer aktivt sökte information. Ett ansvarstagande i information-
sökning visade sig ha god effekt på deltagarnas “self-management”. Socialt stöd; 

deltagarna uppskattade att ha en stödperson, som inte nödvändigtvis behövde vara en 
sjukvårdspersonal. Denna person var till god hjälp i det vardagliga livet med att motivera, 
uppmuntra etc. till att leva ett hälsoanpassat liv med diabetes typ 2. Medicinering; 
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deltagarna använde sig av apodos för att komma ihåg medicinerna. Detta gjorde att 
deltagarna hade lättare i att komma ihåg medicinering samt ha ett upplagt schema för 
tidpunkter. Grupputbildning; utbildning i grupp var uppskattat av deltagarna i studien. 
Ledarna av utbildningen använde sig av visuella metoder, skrivet material och olika 
presentationer i dessa grupper. Deltagarna fick dela med sig av sina upplevelser och 
tillsammans diskutera fram lösningar och ge stöd till varandra (Nagelkerk, et al., 2005).  
 
Sigurðardóttir (2004) använder sig också av en specifik omvårdnadsstrategi och menar att 
kunskap om diabetes typ 2, sjukdomsförlopp och behandling är en förutsättning för att 
patienter skall kunna uppnå “self-management”. Svåra områden är: god kosthållning, 
diabeteshantering utanför hemmet samt att justera insulindoserna. Dessa områden 
identifieras som orsaker till att diabetesbehandlingen blir mindre effektiv. Författaren 
menar att en bra omvårdnadsstrategi för att öka effektiviteten är att dela upp uppgifterna 
till mindre delar, där alla uppgifter blir lättare att hantera. “Self-management” och 
effektivitet kan påverkas genom att lära sig hantera kroppens signaler som olika symtom. 
För att detta skall fungera krävs en flexibilitet i patienters “self-management” (a.a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Patienters utgångspunkter avgör resultatet av HbA1c (Sigurðardóttir,2004). 

 

Figur 4 visar hur patienten genom effektivt sätt kan uppnå bra värde i Hba1c. 
“Knowledge”, “physical skills” och “emotional aspects” utgör grunden för figuren. 
“Knowledge”: kunskap om diabetes typ 2 och diabeteshantering. “Physical skills”: 
patienters fysiska egenskaper så som fysisk aktivitet etc. “Emotional aspects”: känslo-
mässiga faktorer så som stress, depression etc. Utifrån “Knowledge” och “physical skills” 
kan patienter uppnå en effektiv diabeteshantering med hög flexibilitet. Genom “Emotional 
aspects” är det dock en högre risk att patienter inte uppnår bra diabeteshantering på samma 
sätt, vilket visas i figur 3 (Sigurðardóttir, 2004). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Metoden som använts i denna studie grundar sig i Fribergs (2006) beskrivning vid 
utförande av en litteraturöversikt. Genom en litteraturöversikt kan forskaren sammanställa 
och bilda en uppfattning om kunskapsläget inom ett visst vetenskapligt område eller 
fenomen i omvårdnadsarbete (a.a). I enlighet med syftet i denna studie, vilket varit att 
studera befintlig forskning, har således litteraturöversikt som metod valts. En annan form 
av studie än litteraturöversikt anses inte vara lämplig då intresset legat i att belysa redan 
framtagen forskning. Vidare, då syftet med denna studie är att belysa omvårdnadsstrategier 
har en kvalitativ ansats använts. Enligt Friberg (2006) används en kvalitativ ansats för att 
studera fenomenets egenskaper och inte dess förekomst (a.a), vilket medför att den 
kvantitativa ansatsen inte är användbar i denna studie. En kvantitativ ansats hade fokuserat 
på i vilken omfattning vissa omvårdnadsstrategier hade förekommit, vilket därmed inte kan 
ge svar på syftet i denna studie. Beslutet togs att enbart använda Cinahl som sökmotor. 
Detta då Cinahl är den mest omfattande databasen för omvårdnadsinriktad forskning.  
Inledningsvis testades sökningar även i andra databaser, men sökresultatet i Cinahl ansågs 
vara tillräckligt, då sökningarna i Cinahl gav ett stort antal artikelträffar som kunde 
användas i denna studie. Fokus lades på att avgränsa sökresultaten i såpass utsträckning att 
valet av använda artiklar kunde motiveras. Studiens validitet anses vara hög då de artiklar 
som inkluderats svarar mot syftet i denna studie, d.v.s. artiklarna handlar om 
omvårdnadsstrategier. 
 
Mer specifika avgränsningar t.ex. till enbart kvinnor, äldre eller geografiskt område såsom 
Europa eller Sverige kanske hade genererat annorlunda resultat. Användning av fler 
databaser hade kunnat påverka resultatet i en annan riktning. Beslutet att enbart använda 
artiklar tillgängliga i fulltext kan ha medfört att relevant fakta har exkluderats i 
datainsamlingen samt även kunnat ge ett annat resultat, vilket finns en medvetenhet om. 
Studiens reliabilitet hade möjligtvis kunnat vara större ifall funktionen fulltext inte hade 
använts. Vilket kanske hade inneburit att artiklar som styrker resultatet eller artiklar med 
annan infallsvinkel hade inkluderats. Trots eventuella svagheter med avgränsningarna i 
arbetet, är styrkan med studien att resultatet presenterar omvårdnadsstrategier som är direkt 
applicerbara i klinisk verksamhet.  
 
Resultatdiskussion 
 
Identifiering av patient 
Omvårdnadsstrategier för typ 2-diabetiker handlar mycket om att motivera, informera och 
utbilda patienter i egenvård d.v.s. “self-management”. Enligt Sircar, et al. (2009) så är ca 
95% av diabetesvården utanför primär- och sekundärvård vilket betyder att till stor 
majoritet av tiden så behandlar patienten sig själv (a.a). Därför är “self-management” och 
“empowerment” av stor betydelse varav många omvårdnadsstrategier har som mål att 
uppnå och stärka dessa. Vilken typ av strategi som används beror helt på hur patienter 
ligger till i sin “self-management”. Vég, et al. (2006) delar in patienter i tre olika kategorier 
“Disease manager”, “Compliant” och “Disheartened”. På detta sätt identifierar och 
kategoriseras patienter in efter deras förmåga till “self-management”. Gruppindelningen 
görs genom speciellt utvalda frågor där svaren avgör vilken kategori som patienten 
befinner sig i (a.a). Att identifiera patienters förmåga till “self-management” är en 
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förutsättning för att hitta passande omvårdnadsstrategi. Resultatet visar att forskare är 
eniga i att identifiering av patienten är en förutsättning för att kunna påbörja arbete mot 
livsstilsförändringar. Vég, et al. (2009) identifierar olika faser i patienters utveckling i 
“self-management” (figur 3). Faserna beskrivs från novis till sjukdomsexpert, där 
patienterna i respektive fas har speciella omvårdnadsbehov (a.a). Det Vég, et al. (2009) 
strävar efter är att inte enbart beskriva förutsättningar till livsstilsförändringar utan hela 
omvårdnadsprocessen, d.v.s. författarna beskriver olika faser som identifierats som vanliga 
i patienters diabeteshantering. Med denna omvårdnadsstrategi kan sjuksköterskor få en 
grundläggande struktur för hur patienters utveckling av “self-management” kan gå till. 
Strukturen kan användas som ett hjälpmedel men bör användas med flexibilitet så att den 
blir individanpassad.  
 
Identifiering av problem  
Vidare påbörjas ett arbete att identifiera problemområden hos patienter. I resultatet 
presenteras liknande omvårdnadsmetoder för att genomföra detta. Vég, et al. (2009), 
Nagelkerk, et al. (2009), Sigurdardottir, et al. (2009) och Sigurðardóttir (2004) använder 
sig av speciellt utvalda frågor som ställs till patienter för att identifiera problem som 
patienter har i sin diabeteshantering. Skillnader mellan de olika studierna ses i vad för 
problemområden som identifieras. Vég, et al. (2009) identifierar olika omvårdnadsbehov i 
de tre grupper som presenteras. “Disease manager”-gruppen omvårdnadsbehov är; 
autonomi, information och utbildning i diabeteshantering samt stöd vid bakslag. 
“Compliant”-gruppens omvårdnadsbehov är; Motivation till nya utmaningar och 
experiment samt uppmuntran till autonomi. “Disheartened”-gruppen; ökad insikt, kunskap, 
motivation och ansvar (a.a). Nagelkerk, et al. (2009) identifierar mer specifika problem-
områden där det finns omvårdnadsbehov som t.ex. avsaknad av kunskap och förståelse 
samt begränsad individualiserad vård. Frustation och hjälplöshet på grund av brister i 
blodsockerkontroller, begränsade resurser och mediciner samt svårigheter med 
medicinering (a.a). Sigurðardóttir (2004) identifierar svårigheter i god kosthållning, 
diabeteshantering utanför hemmet samt att justera insulindoserna. Sigurðardóttir, et al. 
(2009) presenterar inte specifika omvårdnadsbehov men menar att deras omvårdnads-
strategi kan användas för att fokusera på specifika omvårdnadsbehov hos patienter (a.a).  
Varje studie presenterar olika problemområden där omvårdnadsbehov finns. Dessa 
områden är helt klart relevanta att ta hänsyn till vid diabeteshantering samt är områden som 
kräver insatser ifrån sjukvården. Att utifrån specifikt utvalda frågor identifiera 
problemområden utgör en grund för att veta vad patienter har för omvårdnadsbehov. 
Individanpassad identifiering ses som mest effektiv då varje patient har olika syn, resurser 
och kunskap om sin diabetes typ 2 och därför behöver olika omvårdnadsinsatser. 
 
Åtgärder 
Motivera, informera, utbilda och ge stöd används som omvårdnadsstrategier för att hjälpa 
patienter med deras diabeteshantering. Utbildning av patienter sker i form av enskilda 
samtal, grupputbildningar och informationssökningar av patienten själv. Rubak, et al. 
(2009) använder sig av motiverande samtal (MI) i en studie. Denna omvårdnadsstrategi går 
ut på att få patienten att erkänna brister och problem och sedan motivera patienten till 
åtgärder. Genom att identifiera patientens inneboende värden och mål framkallas 
motivation till beteendeförändringar. Författarna menar att förändringar inte kommer från 
patienten själv utan är en produkt av interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patient 
(a.a). Motivation till att göra livsstilsförändringar är ett viktigt inslag. Som nämns tidigare i 
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denna studie så är den största delen av diabeteshanteringen skött av patienten själv. Detta 
gör att sjuksköterskans roll blir att ge patienten “verktyg” till att klara av sin vardag. 
Genom att motivera patienten till förändring underlättas patientens egenvård. Jackson, et 
al. (2007) använder sig av en lite annorlunda metod i deras studie. TTM (transtheoretical 
model of change) går ut på att fokusera på patientens egen vilja att göra livsstils-
förändringar. I TTM modellen genomför patienten inte alla förändringar på samma gång 
utan uppdelat i fem etapper. Författarna beskriver 5 stycken identifierade etapper som alla 
har speciella kriterier och omvårdnadsbehov (a.a). Författarna kartlägger patientens 
utveckling från att vara nybörjare till att bli expert. Denna modell är användbar och ger en 
struktur för hur beteendeförändringar kan gå till. Skillnaden mellan Rubak, et al. (2009) 
studie och Jackson, et al. (2007) studie är vilken utgångspunkt dessa har. Rubak, et al. 
(2009) arbetar med att motivera patienten till att göra livsstilsförändringar medan Jackson, 
et al. (2007) fokuserar på att ta vara på patientens egen vilja till att göra livsstils-
förändringar. Båda metoderna har fördelar och nackdelar. Genom att erbjuda motiverande 
samtal kan områden som anses vara jobbiga förändras. Dock finns en risk att patientens 
autonomi sätts åt sidan för nödvändiga förändringar. Genom att fokusera på patientens 
vilja tas individens autonomi till vara, men enbart fokusering på detta kan leda till att 
nödvändiga förändringar inte sker på grund av att patienten inte vill. Kombination av dessa 
utgångspunkter anses vara optimalt då både patientens autonomi tas till vara samt att 
nödvändiga livsstilsförändringar ges utrymme för ändringar. 
 
Krakow & Feulner-Krakow (2007) använder sig av ett utbildningsprogram kallad 
“LINDA” (Living-Interactive-New-Distinguished-Activating). Utbildningsprogrammet 
består av 4 grundläggande utbildningskategorier. Varje kategori består av olika områden 
som utbildning fokuseras på: Kost/näring, blodsocker, självständiga kontroller, 
medicinering, hypoglykemi, HbA1c, fotvård, mikro- och makrovaskulära komplikationer, 
hypertoni, viktminskning samt motion. Patienterna får dessutom utbildning i att hantera 
insulin i olika situationer. I utbildningsprogrammet ges information om den medicinska 
delen, vilket enligt författarna ger ökad förståelse för diabetes samt underlättar 
diabeteshanteringen. “LINDA” innehåller dock inga individualiserade omvårdnads-
strategier, men ger patienten en grund att arbeta vidare på (a.a). “LINDA” tar upp 
utbildningsområden som patienter behöver information om. Utbildningsprogrammet kan 
användas som omvårdnadsstrategi för att utbilda patienter i vardaglig hantering av diabetes 
typ 2. Oftendal, et al. (2010) menar att personalens attityd och inställning har stor påverkan 
på hur utbildning av patienter går. Positiv “feedback” och att bli tagen på allvar ger 
patienter förmåga att hantera sin diabetes typ 2. Vårdpersonalen bör fokusera på att ge mer 
individualiserad information och råd vilket upplevs mer motiverande då patientens 
autonomi och delaktighet tas till vara. Enligt Kliim Petersen, et al. (2008) önskar patienter 
ofta efter utbildningsprogram vidare stöd i sin diabeteshantering (a.a). 
 
Sammanfattning 
Enligt denna studie finns det många olika omvårdnadsstrategier för typ 2-diabetiker. 
Diabeteshantering är en process där flera steg och förändringar krävs. Processen påbörjas 
med identifiering av patientens situation till att använda sig av omvårdnadsåtgärder. Vilken 
typ av omvårdnadsstrategi som är effektivast är svårt att avgöra, men patientens själv-
bestämmande i samråd med sjuksköterska ger en antydan för hur arbetet skall gå till. 
Nästan samtliga artiklar som ingår i studien menar att diabetes typ 2 är en global sjukdom 
som få patienter tar på allvar. Denna studie har fokuserats på att presentera omvårdnads-
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strategier som sjuksköterskor kan använda för att arbeta i samråd med patienter för att 
uppnå tillfredställande diabeteshantering.  
 

Konklusion 
Omvårdnadsstrategier som visats vara lämpliga för typ 2-diabetiker följer en process från 
det att patienter blir diagnostiserade. Identifiering av patienters förutsättningar bör inleda 
arbetet för att senare följas upp med en identifiering av patienters omvårdnadsbehov. 
Utifrån omvårdnadsbehov kan sjuksköterskan tillämpa individualiserade åtgärder i form av 
motiverande samtal, information, undervisning samt stöd till beteendeförändringar för att 
uppnå tillfredsställande diabeteshantering. Intressant ämne för vidare forskning är hur vida 
sjuksköterskor kan bidra med det förebyggande arbetet mot diabetes typ 2. 
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Bilaga 1 – Arbetets sökstrategi 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Cinahl Type 2 
diabetes and 
motivational 
interviewing 

4 4 2 2 

Cinahl Type 2 
diabetes and 
nursing and 
self-
management 

19 6 4 2 

Cinahl Diabetes and  
self-
management 
and metabolic 

24 11 5 4 

Cinahl Type 2 
diabetes and 
education and 
empowerment 

11 8 3 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 - Sammanställning av använda artiklar 
 

Författare Titel Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion 
Oftedal, B., 
Karlsen, B.  
& Bru, E.  
(2010).  
Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Perceived support 
from healthcare 
practitioners 
among adults 
with type 2 
diabetes. 

Dålig motiverande 
tycks vara en viktig 
orsak till dålig 
diabeteshantering. 
Enligt kända teorier om 
motivation, är 
förväntningar på 
att kunna utföra vissa 
beteenden en viktig del. 
Olika attribut av stöd 
från vårdgivare kommer 
sannolikt att påverka 
dessa förväntningar.  

En studie av hur 
vuxna med typ 2 
diabetes uppfattar 
olika attribut som 
ges genom 
vårdgivare och hur 
olika attribut av 
stöd kan påverka 
människors 
motivation att 
själva hantera sin 
sjukdom. 

En beskrivande 
/explorativ kvalitativ 
design och fokus-
grupper användes 
att samla in data. 
Urvalet bestod av 19 
vuxna med typ 2-
diabetes. Uppgifterna 
samlades in under 
2007 och analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ innehålls-
analys 

Fem teman 
identifierades, vilket 
återspeglar upplevda 
attribut av stöd 
från vårdgivare: (1) en 
empatisk inställning, 
(2) praktiska råd och 
information, (3) 
deltagande i besluts-
processen, (4) korrekt 
och individualiserade 
information och (5) 
fortlöpande stöd i 
grupp 

Vårdgivare kan stärka 
självförvaltning 
motivation bland vuxna 
med typ 2-diabetes 
genom att öka 
förväntningarna på att 
kunna göra den 
nödvändiga diabetes-
vården, och genom att 
tillhandahålla empatisk, 
individualiserat, 
praktiskt samt 
fortlöpande stöd i 
grupp. 
 

Vég, A., 
Rosenqvist, U. 
& Sarkadi, A. 
(2006).  
Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

Self-management 
profiles and 
metabolic 
outcomes in type 
2 diabetes.  
 

Tidigare studier har 
fokuseat på beteende- 
och utbildnings-
aspekter i self-
management för typ 2-
diabetiker. Individens 
roll i att upprättahålla 
hälsa och 
tillfredställelse med att 
leva med kronisk 
sjukdom kommer allt 
oftare i fokus för 
sekundär prevention.   

1) Att undersöka 
om man kunde 
identifiera om 
deltagarnas self-
management med 
tre utvalda öppna 
frågor.  
2) Om dessa self-
management-
profiler har någon 
effekt på HbA1c. 

259 deltagare 
rekryterades i en 1 år 
lång hälsoutbildning 
för patienter med 
diabetes typ 2. HbA1c 
mättes vid 4 tillfällen. 
Tre öppna frågor 
användes för att 
utforska self-
managementprofiler 
utifrån tagen roll, mål 
och behov av stöd i 
sin behandling. 

Tre grupper 
identifierades. Disease 
manager, Compliant, 
och Disheartened. 
Under programmet 
lyckades Disease 
manager uppnå god 
metabolisk kontroll 
och lyckades hålla en 
bra blodsockernivå 
under en längre period 
till skillnad från de 
andra grupperna. 

Sjukvårdspersonal kan 
använda de tre öppna 
frågorna som hjälp att 
identifiera patienters 
syn på av deras roll i 
diabetesvården så att 
hälsovård och 
utbildning kan anpassas 
till individens behov. 

 



 

 

Forts. Bilaga 2 - Sammanställning av använda artiklar 

 
Författare Titel Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion 
Sigurðardóttir, A., 
Benediktsson, R.  
& Jonsdottir, H.  
(2009). 
Journal of 

Advanced Nursing. 

Instruments to 
tailor care of 
people with type 
2 diabetes.  

Diabetes är en 
sjukdom som 
kräver egenvård. 
Instrument som 
identifierar 
egenvårdsbehov 
eller faktorer som 
påverkar egenvård 
kan vara till hjälp 
för att upptäcka 
nivå av egenvård, 
stress och kunskap 
hos typ 2-
diabetiker. 

Att bedöma 
effektiviteten av 
given utbildning för 
typ 2-diabetiker 
baserad på 
instrument som 
identifierar särskilda 
områden av 
egenvårdsbehov. 

Deltagarna delades 
slumpmässigt in i två 
grupper. Båda 
grupperna besvarade 
5 olika instrument 
tre gånger, Vid start, 
efter 3 månader och 
efter 6 månader 

Det var ingen tydlig 
skillnad mellan de olika 
grupperna. Det var ingen 
skillnad i deltagarnas 
BMI-minskning, 
empowerment, 
välbefinnande och stress. 
Skillnaderna mellan 
grupperna bestod i olika 
kunskapsnivåer. 

Instrumenten kan 
användas för att direkt 
fokusera på patientens 
egenvårdsbehov/probl
em som är utmanande 
och relevanta för varje 
patient. 

Rubak, S., 
Sandbaek, A., 
Lauritzen, T.,  
Borch-Johnsen, K. 
& Christensen, B. 
(2009). 
Scandinavian 

Journal of Primary 

Health Care. 

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

Diabetes typ 2 har 
blivit mer 
uppmärksammat 
p.g.a. dess ökade 
omfattning, 
komplikationer och 
dödlighet. Det är 
korrelerat till dåliga 
levnadsvanor 

För att undersöka om 
utbildning för 
allmänläkare i 
motiverande samtal 
(MI) kan förbättra 
typ 2-diabetikers 
(1): förståelse av 
diabetes,  
(2): föreställningar 
om förebyggande 
och behandling, och 
(3): motivation för 
att ändra beteenden 
 

265 typ 2-diabetiker 
GPS randomiserades 
i två grupper, en med 
och en utan MI 
utbildning. Båda 
grupperna fick 
utbildning i målstyrd 
intensiv behandling 
av patienter med typ 
2 diabetes. 

Patienterna i 
interventionsgruppen  
var betydligt mer 
självständiga och 
motiverade i att ändra sitt 
beteende än kontroll-
gruppen. Patienterna i 
interventionsgruppen var 
också betydligt mer 
medvetna om vikten av 
att kontrollera sin 
diabetes, och hade en 
betydligt bättre förståelse 
för möjligheten att 
förebygga 
komplikationer. 
 

MI förbättrade typ 2- 
diabetikers förståelse 
av diabetes, deras 
uppfattning om 
behandling och mer 
motiverade att ändra 
beteenden. 
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Krakow, D. & 
Feulner-Krakow, G. 
(2007).  
Europe Diabetes 

Nursing. 

LINDA: the 
diabetes self-
management 
training 
programme for 
people with 
type 1 or type 
2 diabetes 

LINDA utbildning 
(LIP) är ett nytt 
utbildningsprogram 
för patienter med typ 
1 eller typ 2-diabetes. 
 

Att jämföra LIP 
med ett standard- 
utbildningsprogram 

Kliniska och beteende-
mässiga data hämtades 
från 1109 diabetiker, som 
varit diagnostiserade i 
genomsnitt 12,6 år. 
Totalt 374 typ 2 icke-
insulinbehandlad [T2], 
449 typ 2  
insulinbehandlad [T2i]; 
286 typ 1 [T1]) 
utvärderades under ett år 
med LIP i en 
randomiserad, 
kontrollerad, trearms-
studie, eller i en 
multicenterstudie 
 

LIP patienter 
uppnådde lägre 
värden i HbA1c 
och reducerat BMI. 

Patienter i LIP upp-
nådde nästan normala 
värden i HbA1c och 
typ-2-diabetiker i LIP 
gick ner i vikt och fick 
ökad livskvalitet.   

Sircar, A.,  
Sircar, S.,  
Sircar, J. &  
Misra, S. 
(2009).  
Journal of Diabetes 

and its 

Complication. 

Patients' 
concepts and 
attitudes about 
diabetes 

Diabetes är känt att 
vara starkt associerad 
till sjuklighet och 
dödlighet. De senaste 
framstegen inom 
diabeteshantering har 
gett avsevärt förbättrat 
resultat, men detta är 
beroende av patienters 
medvetenhet om 
sjukdomen.  

Att utvärdera 
koncept och 
attityder av 
patienter och deras 
närmaste familje-
medlemmar mot 
diabetes, dess 
komplikationer, 
och behandling. 

Totalt 654 patienter med 
dåligt kontrollerad 
diabetes och 216 av deras 
närmaste familje- 
medlemmar intervjuades 
om deras uppfattningar 
om diabetes, dess 
komplikationer, kost, 
motion, läkemedels-
behandling, och 
förståelse om insulin. 

 
 
 

Det var bristande 
medvetenhet om 
diabetes och dess 
komplikationer 
bland typ 2-
diabetiker 

Hos patienter med 
dåligt kontrollerad 
diabetes samt familje-
medlemmar var det 
stora brister i 
kunskaper angående 
komplikationer, 
orsaker till fetma, 
behandling och 
användning av insulin. 
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Sigurðardóttir, A.  
(2004).  
Journal of Clinical 

Nursing. 

Self-care in 
diabetes: 
model of 
factors 
affecting self-
care 

Egenvård vid diabetes 
typ 2 är avgörande för 
att hålla sjukdomen 
under kontroll.  

Syftet med denna 
studie är att 
undersöka faktorer 
som påverkar 
egenvård vid 
diabetes typ 2. 

En översikt där 
författarna använt 
ProQuest, PsycINFO och 
Medline. Sökt artiklar 
mellan 1995 och 2002 
där sökorden var 
egenvård, self-
management i 
kombination med 
diabetes och self-
efficacy. 
 

Flexibel egenvård 
indikerar hög grad 
av egenvård där 
patienter kan ta hand 
om och hantera 
sjukdomen på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Fördelen med egenvård 
bör betonas och 
kunskaper om 
komplikationer vid 
diabetes. Faktorer som 
påverkar flexibel 
egenvård kräver 
fortfarande bättre 
identifiering. 

Jackson, R., 
Asimakopoulou, K. 
& Scammell. 
(2007).  
Journal of Human 

Nutrition and 

Dietetics A. 

Assessment 
of the trans-
theoretical 
model as 
used by 
dietitians in 
promoting 
physical 
activity in 
people with 
type 2 
diabetes 

Transtheoretical 
model för förändring 
(TTM) är en 
utbildningsmodell för 
beteendeförändringar, 
som har visats fram-
gångsrika för att 
uppnå ökad fysisk 
aktivitet.  

Denna studie har 
undersökt 
tillämpningen av 
TTM som tillväga-
gångssätt för att 
öka den fysiska 
aktiviteten hos 
personer med 
typ 2-diabetes. 

40 deltagare rekryterades 
för antingen en motions-
konsultationsintervju 
,exercise consultation 
interview (ECI) eller en 
kontrollgrupp. Alla 
deltagare fick en 
broschyr om fysisk 
aktivitet. De i ECI-
gruppen fick även ett 
möte med en dietist som 
intervjuade dem en och 
en. Båda grupperna förde 
rapport på sin fysiska 
aktivitet och skede av 
förändring mättes både 
vid start och efter 6 
veckor. 
 

34 deltagare (17 i 
varje grupp) 
slutförde hela 
studien. Båda 
grupperna visade på 
en ökad fysisk 
aktivitet. Däremot 
fanns en signifikant 
skillnad i förändring 
av fysisk aktivitets-
nivåer i ECI 
gruppen. 
 

Vårdspersonal med 
utbildning i 
motiverande samtal 
och beteendeförändring 
kan lyckas leverera en 
TTM-intervention för 
personer med diabetes 
som resulterar i en 
ökning av fysisk 
aktivitet och skede av 
förändring. 
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Kliim Petersen, S.,  
Tribler, J.  
& Mölsted, S. 
(2008).  
European Diabetes 

Nursing. 

Empowerment-
inspired patient 
education in practice 
and theory. 

Sjukvården har stor 
börda i att möta den 
ökade diabetes-
pandemin. Hilleröd-
programmet har haft 
empowerment 
inspirerade kurser i 
grupp för typ 2 
diabetiker sedan 
2003. 

Syftet med studien 
är att hjälpa patienter 
att upptäcka och 
utveckla deras inne-
boende styrkor för 
att på så sätt 
kontrollera sin 
diabetes typ 2, och 
att förstå varför 
livsstilsförändringar 
är nödvändiga. 

Ett 1:årigt program 
bestående av 3 
utbildningsmoduler 
på endera 4 dagar, 2 
dagar och 1 dag.  

Observationerna från 
studien visar att 
patienterna utvecklar 
förståelse för sin 
situation och 
praktiska kunskaper 
om diabetes-
hanteringen. 
Relationer inom 
gruppen hjälpte att 
upprätthålla 
motivation. 
 

Strukturen och 
innehållet i det 1: 
åriga programmet 
och diabetesteamets 
nära engagemang 
visar sig vara till 
hjälp för typ 2 
diabetiker att uppnå 
sitt mål. 

Nagelkerk, J., 
Reick, K.  
& Meengs, L. 
(2005). 
Journal of 

Advanced Nursing. 

Perceived barriers and 
effective strategies to 
diabetes self-
management. 

Diabetes är ett 
världsomfattande 
hälsoproblem och en 
stor finansiell börda.  

Denna studie 
rapporterar upplevda 
hinder vid och 
effektiva strategier 
för self-management 
för vuxna typ 2-
diabetiker. 

24 vuxna typ 2-
diabetiker 
rekryterades från en 
vårdcentral i att 
medverka i en av tre 
bandade fokus-
grupper.  

Den största 
rapporterade hindret 
var avsaknad av 
kunskap och specifik 
dietplaner 

Resultatet visar på 
vikten av att 
identifiera hinder 
samt vilka strategier 
som behövs för att 
utveckla och 
implementera 
realistiska self-
management planer 
samt vikten av ett 
gott samarbete 
mellan patient och 
vårdare.  
 

 


