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Inledning: Det här är en litteraturstudie om sjuksköterskan bemötande av patienter med 

diabetes typ 2 genom information och motivering till egenvård och livsstilsförändringar. 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ständigt ökar världen över liksom fetma. 

Genom att göra förändringar i livsstilen kan biverkningar av sjukdomen minskas.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att sammanställa och belysa forskning som 

beskriver sjuksköterskans olika omvårdnadsstrategier i att bemöta och motivera patienter 

med diabetes typ 2 till att ändra livsstil.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Tre områden identifierades: Att motivera till livsstilsförändring, Vikten av bra 

bemötande och utbildning i egenvård. Genom att sjuksköterskan använder sig av 

motiverande samtal och utbildning i egenvård ökar chansen att patienten lyckas med en 

livsstilsförändring. För detta krävs att en god relation mellan sjuksköterska och patient. 

Detta kan uppnås genom en patient-centrerad vård där sjuksköterskan ser varje patient som 

en unik individ.  

Slutsats: Det fordras ytterligare utbildning för sjuksköterskorna för att de ska kunna 

tillämpa patientutbildning och egenvård med goda resultat. Sjuksköterskorna måste ha 

förmåga att stödja patienter till egenvård. 
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Introduction: This is a literature review of nurses nursing strategies in caring for patient 

with type 2 diabetes 

Background: Type 2 diabetes is increasing over the world along with obesity. By making 

changes in lifestyle secondary effects may be reduced.  

Aim: The aim of the literature review is to compile and illustrate research that describes 

different nursing strategies in encountering and motivating patients with type 2 diabetes to 

lifestyle-changes.  

Method: A literature review using a qualitative analyses approach based on ten scientific 

articles.  

Result: Three areas were identified: To motivate lifestyle changes, The importance of  a 

good treatment. By motivating and educating nurse´ may contribute to supporting the 

patient in lifestyle changes. To succeed in changes a relation build upon nurse-patient are 

needed, where every patient is seen as a unique individual. 

Conclusion: Further nurse-education  is necessary to make the patients apply self care 

with good results. Nurses must have the ability to help the patients to self-care.                                                       
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INLEDNING 

Sjuksköterskan möter ofta i sitt arbete på patienter med diabetes typ 2. Vid diabetes typ 2 

är insulinkänsligheten minskad. Detta beror på att insulinproduktionen inte är tillräcklig 

efter en måltid samt att cellvävnadens förmåga att utnyttja insulinet minskat, vilket leder 

till att en större mängd insulin krävs för att cellen ska kunna ta emot blodsockret (Svenska 

Diabetesförbundet, 2006). Detta examensarbete beskriver omvårdnaden vid diabetes typ 2, 

då det är en sjukdom som ökar. För närvarande beräknas 250 miljoner människor världen 

över ha diabetes. Denna siffra väntas öka till 380 miljoner under de kommande 20 åren 

(SCB, 2010). I Sverige är 4 % av befolkningen drabbade av diabetes typ 2 (Dagens 

diabetes, 2010b). 80-85 procent av diabetesdrabbade beräknas ha diabetes typ 2 (SCB, 

2010). Diabetes typ 2 kan behandlas med kostförändring och livsstilsförändring och 

patienten slipper då använda läkemedel. För att få en patient att ändra sin livsföring behövs 

det stöd från familj och vänner, men också från hälso- och sjukvården. Det ingår därför i 

sjuksköterskans uppgift att ge patienten råd och information om hur dessa förändringar kan 

göras. Det är också viktigt att sjuksköterskan kan ge patienten rätt stöd. En effektiv metod 

att använda sig av är motiverande samtal (MI).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att informera och undervisa patienter och närstående. 

Sjuksköterskan ska också genom dialog stödja och vägleda patienten och dess närstående 

för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan måste också 

förvissa sig om att patienten förstår den information som ges (Socialstyrelsen, 2005). 

Genom ett gott bemötande kan sjuksköterskan hjälpa patienter med diabetes typ 2 till 

livsstilsförändring. Sjuksköterskan ska lyssna, förklara och uppmuntra patienten (Grefberg 

& Johansson, 2007). Genom att sjuksköterskan bemöter patienten bra skapas en god 

sjuksköterska-patient relation. Målet med den här studien är att sammanställa och belysa 

forskning som beskriver olika omvårdnadsstrategier i omvårdnaden av patienter med 

diabetes typ 2. 

BAKGRUND 

Diabetes är en sjukdom som har funnits länge. Samtidigt som diabetes ökar så ökar också 

fetma och detta kan vara en orsak till ökningen av diabetes typ 2. Dock finns även andra 

orsaker till sjukdomens uppkomst såsom farmaka, endokrina sjukdomar, sekundära skador 

på bukspottkörteln orsakade av inflammation eller cancer. Skillnaden mellan typ 1 och typ 

2 diabetes är att vid typ 1 förstörs de insulinproducerande cellerna och vid typ 2 produceras 

det fortfarande insulin men med nedsatt funktion. Symtom på diabetes kan vara trötthet, 

avmagring, ökad törst, torrhet i munnen, stora urinmängder, svampinfektioner samt 
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försämrad syn. Vid sjukdomsdebuten skiljer sig även själva insjuknandet. Vid typ 1 sker 

ofta insjuknandet hastigt genom snabbt förändrat allmäntillstånd, bildande av ketoner samt 

acidos. Typ 2 diabetes utvecklas ofta under en lång tid innan patienten börjar känna av 

några symtom. Sjukdomen är kronisk och allvarlig (Grefberg & Johansson, 2007). 

Diabetes typ 2 karaktäriseras genom att insulinkänsligheten är nedsatt och att produktionen 

rubbas.  Den som lider av diabetes typ 2 saknar den snabba toppen vid insulinfrisättningen 

då glukos kommer in i kroppen. Ärftligheten vid diabetes typ 2 spelar stor roll. Upp mot 40 

procent av närstående till en diabetessjuk löper risk för att själva utveckla diabetes 

(Grefberg och Johansson, 2007). Diabetes typ 2 kallas även åldersdiabetes, då majoriteten 

av de drabbade är äldre (Sand Sjaastad & Haug, 2004). Diabetes är den tredje största 

dödsorsaken i Sverige (SCB, 2010). Fem personer avlider varje dag till följd av diabetes. 

Av dessa beräknas 85-90 procent lida av diabetes typ 2. Detta ger en siffra på ca 1500 

personer som årligen avlider till följd av diabetes typ 2 (Dagens diabetes, 2010a) . 

Socialstyrelsen har arbetat fram nationella riktlinjer för diabetesvården vilka ligger  

till grund till de regionala vårdprogram som finns (Socialstyrelsen, 2010). 

    

Övervikt ökar risken för att drabbas av diabetes typ 2 (Grefberg och Johansson, 2007). 

Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet (2008) är det en större andel män än kvinnor som 

drabbas av diabetes typ2. Vardagsmotion kan minska risken för att utveckla diabetes typ 2. 

Genom stöd till viktreducering och fysisk aktivitet kan risken att utveckla diabetes typ 2 

halveras(Grefberg&Johansson,2007).  

 

Omvårdnad av patienter med diabetes typ 2 

Det är av vikt att anpassa diabetesvården efter varje patient. Idag är undervisning i 

diabetesvården standard (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Raadu (2009) 

menar att man måste respektera patienters värdighet och integritet. Patienter ska, oavsett 

ålder, kön och etnicitet visas respekt och omtanke. Patienter och närstående ska ges 

möjlighet att vara delaktiga i behandling och de beslut som görs. Parchman, Romero och 

Pugh (2006) fann i sin studie att den vård som diabetespatienter erbjuds inte är tillräcklig. 

Det förekommer stora brister i regelbundna ögonundersökningar, fotvård och urinprov. 

Dessutom är vårdtillfällena mycket korta för patienterna. När patientens möte med vården 

blir tidspressat är det svårt att hinna med alla delar i behandlingen och i slutändan är det 

patienten som blir lidande (Parchman et al, 2006). I diabetesvården är det viktigt att 

patienten ges utrymme till att själv kunna påverka sin behandling. Genom ett patient-

centrerat förhållningssätt skapas ett förtroende hos patienten gentemot sjuksköterskan. Med 

ett patient-centrerat förhållningssätt avses att bemöta patienten med respekt och lyhördhet. 

Detta leder till att patienten stärks i sin egenvård i diabetesen (Klang Söderkvist, 2008). I 

en studie av Hörnsten, Lundman, Stenlund och Sandström (2004) jämfördes två grupper 

avseende hur patienters resultat av diabetesbehandlingen kunde förändras genom att en 

kontrollgrupp skulle fokusera på deras personliga förståelse av sjukdomen och i grupp 
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diskutera detta. Efter ett år kunde skillnader ses i patienternas HbA1c, kolesterol, body 

mass index (BMI) samt tillfredställelse i behandlingen.  

 Förr var sjuksköterskans bemötande av patienter mer auktoritärt. Det lades inte lika stor 

vikt på ett patient-centrerat förhållningssätt. Detta har idag ändrats till en ny syn på 

patientens självbestämmande. Genom detta perspektiv kan ömsesidigt förtroende och tillit 

växa fram. Att bemöta patienten respektfullt innebär att låta patienten vara delaktig i 

vården, bevarandet av sin autonomi och arbeta hänsynsfullt (Johnsson, 2008). 

Socialstyrelsen (2005) har utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som 

innefattar bemötande. I denna beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att kunna bemöta 

patienten och närstående med respekt, kunna göra patienten delaktig i sin vård, informera 

och undervisa patienten och sedan kontrollera att given information är förstådd samt kunna 

uppmärksamma de patienter som inte uttrycker något informationsbehov eller som har 

speciella informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Det är diabetespatienterna som är 

experter på sig själva. Genom att sjuksköterskan bemöter varje patient som en egen individ 

och lyssnar på den enskilda patientens upplevelser av sjukdomen och förväntningar av 

behandlingen kan en individuell behandlingsplan arbetas fram (Funnel & Weiss, 2008). 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en vetenskapligt beprövad metod för att motivera personer till 

förändring utan farmaka (Rubak et al, 2009).  MI utvecklades av psykologen William R 

Miller och den aktuella definitionen av MI är beskriven av Miller och Rollnick som ”en på 

samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka 

motivation till förändring” (Farbring, 2010 s. 21). VanWormer och Boucher (2004) menar 

att för att lyckas motivera patienter att ändra sina levnadsvanor krävs stor profession från 

sjuksköterskan. MI är en relativt ny behandlingsform. Trots detta har den visat positiva 

resultat. MI fokuserar på att inte konfrontera personen samt att ha en patient-centrerad syn 

för att hjälpa patienten att lösa ambivalens, minska motståndet och främja engagemang till 

livsstilsförändring. 

Från början utvecklades MI inom missbruksvården, men används nu även av dietister och 

diabetespersonal.  Rubak et al (2009) utförde en studie för att se hur effektivt MI var. 

Resultatet blev att patienter som behandlades med MI fick bättre kontroll över sin sjukdom 

och också kände en ökad autonomi. I en pilotstudie av Channon, Smith och Gregory 

(2003) undersöktes hur ungdomars HbA1c (långtidssockerprov) förändrades under en 

period av ökade motiverande samtal. Resultatet visade förändringar i form av minskad 

rädsla för hypoglykemi samt en känsla av att leva med diabetes inte är omöjligt efter 

studiens gång. Resultatet visade att införandet av MI minskade diabetespatienternas 

HbA1c från 10,8 procent till 9,7 procent under studiens gång, jämfört med kontrollgruppen 

som inte fick motiverande samtal.  Dock kunde författarna inte avgöra om det hade med 

MI att göra eller om det var en slump. Då testgruppen hade ett litet urval ansågs betydelsen 

av studiens resultat svårbedömt.  Waryasz och McDermott (2008)  såg i sin forskning att 
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patienter lägger stor tilltro till att vårdpersonal ska få dem friska. De förväntar sig farmaka 

mot sjukdomen. Därför är det betydelsefullt att vårdpersonal har goda kunskaper i MI, för 

att farmaka inte ska vara den primära behandlingsformen. Genom behandling med MI ökar 

patientens medvetenhet kring sjukdomen och ger patienten ökad möjlighet till att stärkas i 

sin egenvård. 

Empowerment  

Empowerment är ett svårdefinierat begrepp. Empowerment i omvårdnadssammanhang 

avser att göra patienten jämbördig i mötet med vården och synen på den egna hälsan 

(Klang Söderkvist, 2008).  En patient med empowerment är en patient som har full 

förståelse för sin sjukdom och för sin hälsa och för att kunna bedöma nyttan med olika 

hälsorekommendationer (a.a.). Empowerment betyder också att ha tillräckliga kunskaper 

för att fatta välgrundade beslut samt ha resurser för att kunna genomföra dessa beslut. Det 

är svårt att mäta empowerment hos en patient. Idag finns endast ett instrument för att mäta 

empowerment i diabetesvården Diabeter Empowerment Scale (DES) (Siguardfottir & 

Jonsdottir, 2008). DES utvecklades 1995 och består av ett frågeformulär i tre delar. Dessa 

tre delar undersöker patientens möjlighet att få socialt stöd, patientens missnöje över sin 

egenvård och hur förbättringar ska ske samt sätta upp och genomföra målen. Sigurdardottir 

och Jonsdottir (2008) studie granskade DES tillförlitlighet. Genom ett frågeformulär samt 

genom jämförande av HbA1c ville författarna undersöka om patienternas empowerment 

kunde öka välbefinnandet i sjukdomen. Deras slutsats var att genom ökad empowerment 

förbättrades patienternas sjukdom. Instrumentet visade sig tillförlitligt. Genom att se hälsa 

i lika stor utsträckning som sjukdom och patientens egna erfarenheter, reflektioner och 

kunskap, förstärks patientens förmåga till egenvård, läkning och välbefinnande (Klang 

Söderkvist, 2008). En patient med diabetes som har förmåga till empowerment möjliggör 

förbättrad egenvård. Genom egenvård kan personen förändra sin livsföring och då påverka 

sjukdomen (Grefberg & Johansson, 2007). 

Kost och motion 

Vid diabetes typ 2 är det viktigt att ha en god kosthållning, då kroppen inte kan 

kompensera för stora mängder socker. Det är även viktigt att fettbalansen kontrolleras, då 

en rubbning i kolesterol- och triglyceridomsättningen ofta uppstår vid diabetes typ 2. Vid 

ett förhöjt fasteglukos eller nedsatt tolerans mot glukos ökas risken att drabbas av diabetes 

typ 2. Vid det metabola syndromet är insulinresistensen förhöjd samtidigt som 

insöndringen av insulin ökar (Grefberg & Johansson, 2007).  Vidare beskriver Grefberg 

och Johansson (2007) begreppet det metabola syndromet, som innebär att minst tre av 

följande faktorer är uppfyllda: förhöjt fasteglukos (mer än 6,1mmol/l), blodtryck högre än 

130/85 (eller blodtryckssänkande läkemedelsbehandling), triglycerider högre än 

1,7mmol/l, HDL-kolesterol mindre än 1,0mmol/l för män och 1,3mmol/l för kvinnor samt 

ett midjeomfång större än 102 cm för män och 88 cm för kvinnor . Människans kropp är 
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inte gjord för att inta en kolhydratrik kost. Från början bestod människans kost mestadels 

av proteiner och de få kolhydrater som människan fick i sig sparade kroppen på. Denna 

mekanism finns fortfarande kvar, där kroppen sparar på kolhydrater och gör sig snabbare 

av med proteiner (a.a.). Waryasz och McDermott (2010) skriver att två tredjedelar av 

patienter med diabetes typ 2 motionerar dagligen. Patienterna följer dock inte de riktlinjer 

för kost och träning som diabetesteamet ger. Därför uppnår inte alla motionerande 

patienter en viktreduktion och ett lägre glukosvärde. Grefberg och Johansson (2007) menar 

att det är viktigt att personer med diabetes typ 2 följer de kostråd som ges, med långsamma 

kolhydrater och en fettreducerad kost då det ofta ger en enklare behandling och 

viktkontroll. Fett har ingen påverkan på blodsockret primärt. En fettrik kost leder däremot 

till en långsammare tömning av magsäcken, vilket leder till att kroppen suger åt sig mer 

energi. Detta i sin tur leder till högre kaloriintag. Alla personer med diabetes behöver dock 

inte sänka fetthalten i kosten (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem som har ökat de senaste åren. Orsaken till ökningen 

diskuteras världen över och det samband som ses är att även människor med fetma ökar. 

Människans levnadsvanor har förändrats. Människan har även blivit mer stillasittande 

samtidigt som kosten innehåller högre kalorimängd än vad kroppen gör av med. En stor del 

av de som drabbas av diabetes typ 2 lider också av övervikt. Överviktiga löper högre risk 

att drabbas av typ 2 diabetes än normalviktiga. Övervikt bör därför kontrolleras vid 

diabetes typ 2.   

För att lyckas med viktreducering och ett ökat välbefinnande hos patienterna är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan stödjer och motiverar patienten och att patienten även har 

stöd hemifrån. Att klara av en livsstilsförändring på egen hand kan innebära svårigheter. 

Därför är det intressant att undersöka vilka omvårdnadsstrategier som sjuksköterskor har i 

omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2. 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att sammanställa och belysa forskning som beskriver 

sjuksköterskors olika omvårdnadsstrategier i att bemöta och motivera patienter med 

diabetes typ 2 till att ändra livsstil. 

METOD  

För att ta reda på hur sjuksköterskors omvårdnadsstrategier i omvårdnaden av 

diabetespatienter gällande bemötande och motiverande till livsstilsförändring valdes en 

litteraturöversikt som metod. En litteraturöversikt beskriver beprövad erfarenhet eller 

personlig kunskap. Genom en litteraturöversikt sammanställs således kunskap om befintlig 
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forskning på området. Metoden används ofta till examensarbeten på kandidatnivå. Det som 

skiljer litteraturöversiktens analys mot analys av rådata är att i litteraturöversikten granskas  

och analyseras tidigare resultat. 

 

 Analys av rådata ligger till grund för analysen av litteraturöversikten. Genom granskning 

av vetenskapliga artiklar byggs litteraturöversikten upp (Friberg, 2006). Valet av metod 

blev en litteraturöversikt. Detta för att få en allmän uppfattning om kunskapsläget kring 

sjuksköterskors omvårdnadsstrategier i diabetesvården gällande bemötande och 

motiverande av patienten till att ändra livsstil. För litteraturöversikten valdes såväl 

kvalitativa studier som kvantitativa studier, vilket kan ge ett mer omfattande resultat, 

genom granskandet av såväl statistik som intervjuer.  

Urval 

Inledningsvis arbetades sökorden fram, som skulle stämma överrens med studiens syfte. 

Genom bearbetning av bakgrunden kunde lämpliga sökord urskiljas. De kombinationer av 

sökord som användes finns sammanställt i bilaga 2. För att de artiklar som blev funna 

skulle passa in i litteraturöversikten ställdes följade kriterier: inklusionskriterier för studien 

var att de skulle vara skrivna på svenska eller engelska och att resultatet på 

kvalitetsgranskningen som gjordes kunde besvaras i de frågeställningar som 

granskningsmallen bestod av (se bilaga 1). Artiklarnas etiska innehåll granskades angående 

prövning av etisk kommitté eller att tillvägagångssättet var väl beskrivet. 

Exklusionskriterier var att artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska eller om 

kvalitetsgranskningen inte motsvarande det som Friberg (2006) anser en artikel ska svara 

på. De artiklar som inte var godkända av en etisk kommitté eller ett vagt beskrivet 

tillvägagångssätt uteslöts. 

Datainsamling 

Artiklar och rapporter söktes inom ämnets ramar för att besvara syftet. Databaserna 

CINAHL och PubMed+ användes för att söka artiklar. Sökningar gjordes även i Medline 

dock utan att finna relevanta artiklar. De sökord som användes var; MI, nurse-patient, 

diabetes type 2, appearance, education, nutrition, obesity, treat, attitude och perception. I 

sökningarna användes trunkering. Med det menas att använda sig av * i ändelsen av ordet 

för få resultat på fler ändelser, samt AND. Genom att användning av AND i sökningarna 

kunde ett resultat med mer precisa svar uppnås. En sammanställning av sökningarna 

gjordes (se bilaga 2). De artiklar som valdes svarade på studiens syfte. Inledningsvis lästes 

abstrakt för att avgöra om de svarade på studiens syfte. Av de abstract som var av intresse 

undersökte jag om de var godkända av en etisk kommitté eller en utförlig beskrivning i 

metoden. Efter att ha granskat och sorterat de som inte var etiska lästes artiklarna igenom 

noggrant flera gånger. Artiklar som handlade om sjuksköterskors möte med 

diabetespatienter och hur bemötande och behandling går till valdes ut. Referensers 
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referenser fanns genom att granska referenslistor. Enligt Friberg (2006) ska man inte 

begränsa sitt urval genom att endast använda kvalitativa eller kvantitativa artiklar. I denna 

design användes båda. En kvalitetsgranskning gjordes på valda artiklar (bilaga 1). 

Sammanlagt valdes 10 artiklar ut för att ingå i analysen. Dessa artiklar finns beskrivna i en 

separat översikt (bilaga 3). Jag fann fyra artiklar genom systematisk datasökning och 6 

artiklar genom manuell datasökning. 

Dataanalys 

Analysen av litteraturen har genomförts utifrån Friberg (2006). Först lästes alla artiklar 

igenom. Därefter översattes och sammanfattades varje artikel med fokus på resultatet. Efter 

detta gjordes en jämförelse över de olika artiklarnas innehåll gällande skillnader och 

likheter. Slutligen sammanfördes liknande innehåll till gemensamma områden som fick 

bilda resultatet. Totalt bildades tre områden.  

Etiska överväganden 

Vid uppsatsskrivning är det viktigt att handla etiskt. Därför är valda artiklar som ingår i 

litteraturöversikten godkända av en etisk kommitté eller att deltagarna i studien ska vara 

väl informerade om studiens syfte. Vid användande av referenser i en litteraturöversikt 

måste korrekt referenshantering ske, så att inte plagiering och missförstånd ska uppstå 

(Friberg, 2006). En litteraturöversikt ger läsaren en bild över ett område. Metoden ger 

författaren makt att använda den litteratur som stödjer hans/hennes problemformulering 

och kan således ge ett vinklat resultat. Därför är det av vikt att författaren är helt objektiv 

vid datainsamlingen. Därför valdes artiklar med både negativa och positiva resultat ut. 

Detta för att inte få ett vinklat resultat. Artiklarna är inte begränsade till ett land eller 

område. I examensarbete är korrekt referenshantering tillämpad. 
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RESULTAT 

Ur dataanalysen framkom tre områden; Att motivera till livsstilsförändring, Vikten av ett 

bra bemötande och utbildning i egenvård (Fig. 1).  

Fig. 1 Resultatets olika områden                                                   

 

 

 

 

Att motivera till livsstilsförändring 

För att lyckas med en livsstilsförändring krävs insats både från patienterna och från 

sjuksköterskorna. Motiverande samtal är en effektiv metod vid förändring av livsstilen. 

Dock finns det inte tillräckligt med resurser eller tid för att uppnå fullgod rådgivning 

(Jansik, Braspenning, van der Weijden & Grol, 2010). Det krävs erfarenhet och kunskap 

från sjuksköterskorna för att utveckla förmågan att rådgiva och motivera sina patienter. 

Många sjuksköterskor känner att deras scheman är för stressiga för att tillåta dem att arbeta 

med patienternas livssituation. De kan också känna sig illa till mods av att lägga sig i 

patienternas livsföring och vill inte riskera att relationen mellan patient-sjuksköterska ska 

skadas genom att de tar upp livsstilsproblem (Jallinoja et al, 2007; Jansik et al, 2010). 

Sjuksköterskor kan också känna att det inte är deras arbetsuppgift att ta hand om 

patienternas livsföring, utan dietistens (Jansik et al, 2010).  

Jansik et al (2010) menar att det behövs mer tid och resurser för att uppnå fullgod 

rådgivning. I dagens hektiska scheman är det svårt för sjuksköterskor att ge individuell 

rådgivning, det är också liten möjlighet för dem att följa upp patienternas 

livsstilsförändring. Det krävs bättre samarbete mellan sjuksköterskor och dietister samt 

sjuksköterskor och läkare. Motiverande samtal kan få patienter att göra 

livsstilsförändringar. Istället för att ge råd är det mer givande att ha motiverande samtal. 

Vid rådgivning ger sjuksköterskorna patienterna råd enligt riktlinjer, medan vid 

motiverande samtal för man en dialog mellan sjuksköterskan och patienten. Motiverande 

samtal är en patient-centrerad metod för att öka motivationen för förändring genom att 

utforska och lösa ambivalens. Forskning har visat att motiverande samtal är en effektiv 

strategi för livsstilsförändring (a.a.). Stuckey, Dellasega, Graber, Mauger, Lendel och 

Gabbay (2009) fann i sin studie att genom att tillämpa MI i diabetesbehandlingen får 

patienterna bättre känsla om sjukdomen och behandlingen blir då mer kostnadseffektiv.  

Äldre patienter kan ha svårt att lägga om sin livsföring. Då de anser att de redan levt hela 

sitt liv på ett sätt och lika gärna kan fortsätta så eller att de ändå snart ska dö (Jansik et al, 

Att motivera till livsstilsförändring 

Vikten av ett bra bemötande 

Utbildning i egenvård 
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2010). Sjuksköterskor måste ha kunskaper om kost och motion för att kunna ge bra råd. 

Det kan vara svårt för sjuksköterskor att motivera sina patienter till ändrade kost- och 

motionsvanor, då patienterna i många fall inte förstår allvaret i sin sjukdom. Många 

diabetiker tror att de har balanserade kost- och motionsvanor. Motion kan också vara en 

kostnadsfråga för patienterna, vilket försvårar sjuksköterskornas arbete. Svårigheter ligger 

även i att få patienterna att fortsätta sin livsstilsförändring, då resultatet inte kommer direkt 

och motivationen kan sina. Ofta faller patienterna tillbaka till gamla vanor innan resultat 

syns (Jansik et al, 2010).  

Vikten av ett bra bemötande 

Genom en god sjuksköterska-patient relation är det lättare att uppnå positiva resultat i 

behandlingen (Kam Yuet Wong,Pik Hung  Mok, Chan & Wo Tsang, 2004). I mötet med 

diabetespatienter är det viktigt att patienterna ses som unika individer för att öka 

förtroendet till diabetessjuksköterskorna. Det är också viktigt att träffa samma 

sjuksköterska vid besöken. Om patienterna träffar olika sjuksköterskor måste flera 

relationer byggas upp och detta försvårar för någon förtroendegivande relation. I 

patientmötet är det viktigt att låta patienterna tala ut om oro och funderingar. Som 

sjuksköterska är det också viktigt att hålla patienterna uppdaterade på ny information som 

kommit fram sedan senaste mötet. Information leder till kunskaper om bra och dåliga 

beslut. Ofta skyller diabetespatienterna på sig själva när det uppstår en motgång. Genom 

att informera patienterna kontinuerligt har patienterna en ärlig chans att kunna ta ett beslut 

som är fattat på bra grunder (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielsson, 2006).  

Edwall et al (2006) poängterar att om patienterna känner sig väl bemötta av 

sjuksköterskorna så ökar också självkänslan. Det leder till att patienterna orkar fortsätta 

egenvården. Det går att se processen som en kedja. Först är det att bli bekräftad, sedan att 

bli ledd till sjukdomsprocessen, därefter att bli självsäker och oberoende, för att till slut bli 

trodd. Det är av stor vikt att en relation byggs upp till sjuksköterskan. Det är också viktigt 

att ha regelbundna uppföljningar, just för att patienten ska få en chans att ställa sina frågor 

och gå igenom vad som fungerar bra respektive mindre bra i sjukdomen och behandlingen. 

För att kunna bemöta diabetespatienterna korrekt krävs engagemang både från 

vårdpersonalen och från patienterna. Patienterna behöver hjälp till ökad medvetenhet samt 

mer förståelse och accepterande för att kunna hjälpa till sin egenvård. Sjuksköterskorna 

behöver vidareutbildning för att kunna ge diabetespatienter fullgod vård. Sjuksköterskor 

som har en högre utbildning har oftast bättre chans att ge en god vård och kunna informera 

patienterna om diabetes (McDonald, Tilley & Havstad, 1999). Patientens egenvård skiljer 

sig inom ålder, kön, etnicitet och socialstatus. Socialt stöd är en avgörande faktor för att 

underlätta egenvården och inställningen till den (Bai, Chiou & Chang 2009). 

Det går att förändra vårdpersonalens attityder gentemot diabetesvården genom enkla 

övningar. Genom att aktivera deltagarna, som i denna studie var vårdpersonal, i fallstudier 
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och interaktionellt lärande samt att försöka leva som en diabetiker, ändras attityderna mot 

diabetesvården (Rossing et al. 2001). Om dessa förändringar ska kunna hålla beror på 

ekonomiska, sociala och praktiska möjligheter. Genom kurser som bearbetar attityder mot 

diabetesvården kan sjuksköterskorna förändra diabetesvården genom igenkännande av 

patienternas situation (a.a.).  

Genom regelbundna uppföljningsmöten med sjukvården och bra efterföljande av riktlinjer 

visar studier på att de patienter som är involverade i sin egen behandling också uppnår bäst 

resultat. Sjuksköterskor har en central roll i att få patienterna att känna empowerment. 

Genom kontinuerlig kontakt med en sjuksköterska höjs effekten av behandlingen jämfört 

med att inte ha någon kontakt alls (Kam Yuet Wong, Pik Hung Mok, Chan & Wo Tsang, 

2004).  

Utbildning i egenvård 

Jallinoja et al. (2007) menar att informera och motivera är kärnan i diabetesvården För att 

kunna utbilda diabetespatienter om diabetesvård krävs kunskaper från sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor anser att det ligger i deras profession att vägleda patienter till en bättre 

livsföring. Trots detta är det få sjuksköterskor som kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper 

(McDonald, Tilley & Havstad, 1999). Beard, Clark, Hurel och Cooke (2009) fann i sin 

studie att endast 26,5% av deltagarna i studien hade goda kunskaper i HbA1c, egenvård 

och effekten av egenvård. Deltagarna i denna studie var personer med diabetes typ 2. 

Genom tillämpning av program och initiativ som syftar till att förbättra patienternas 

förståelse av sjukdomen kan kunskap om egenvård och dess effekter uppnås (Beard, Clark, 

Hurel och Cooke, 2009). 

Förekomsten av diabetes typ 2 ökar i hela världen. Enligt Holmström och Rosenqvist 

(2003) har endast 34 % kunskaper om betydelsen av en god kosthållning. Trots att det 

läggs energi på patientundervisning inom vården är denna inte tillräckligt bra eller 

individualiserad. Mer tid och engagemang behövs från vårdpersonalen (Holmström & 

Rosenqvist 2003). Vidare menar Holmström och Rosenqvist (2003) att diabetespatienterna 

i många fall kan ha svårt att förstå allvaret i sjukdomen, då de inte anser att diabetes typ 2 

är riktig diabetes. Diabetespatienternas kunskap om sjukdomen är inte tillräcklig. Därför 

kan vissa patienter ha svårt att se sin sjukdom som en sjukdom och förstå dess allvar.  

Vårdpersonal måste bli bättre på att utbilda sina patienter i egenvård och informera om 

egenvårdens betydelse. Patienterna bör lära sig mer om sin sjukdom, behandling och hur 

den ska skötas. Genom att patienterna uppnår empowerment blir de själva den primära 

beslutsfattaren i sin sjukdom och i sin behandling. Det primära syftet med 

diabetesutbildning till patienter bör vara att förbereda patienterna på att fatta väl 

underbyggda beslut om vård och behandling. Sjuksköterskorna bör även styra pedagogiska 

insatser till patienternas unika förståelse för sin sjukdom och behandling, och skräddarsy 

patientundervisningen efter varje individ. Empowerment är menat som en allmän 
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förstärkning av patienternas kunskap, förmågor och rättigheter (Holmström & Rosenqvist 

2003).  

Sammanfattning av resultat 

Kärnan i diabetesvården är att informera och motivera patienterna om sin sjukdom och sin 

behandling. Ofta krävs livsstilförändringar för att uppnå goda resultat. För att klara av det 

krävs engagemang från sjuksköterskorna. Sjuksköterskor kan ibland ha svårt att avgöra hur 

mycket de ska inkräkta på patienternas livsföring. Genom att lägga sig i patienternas 

livsföring kan känslan av att förstöra sjuksköterska-patientrelationen uppstå. Det är viktigt 

att sjuksköterskor ser varje patient som en egen individ och att de kan ha ett patient-

centrerat förhållningssätt för att kunna uppnå en bra relation. Det krävs också kunskap och 

erfarenhet från sjuksköterskorna för att kunna hjälpa patienter i sin egenvård. Genom 

motiverande samtal och utbildning i egenvård kan goda resultat uppnås i behandlingen av 

diabetes typ 2.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och belysa sjuksköterskors 

omvårdnadsstrategier i att bemöta och motivera patienter med diabetes typ 2 till att ändra 

livsstil. 

Vid en litteraturöversikt studeras redan befintlig forskning för att ge läsaren en bild över 

arbetet (Friberg 2006). Föreliggande arbete valdes att göras som en litteraturöversikt. 

Metoden som tillämpades var lämplig då avsikten med arbetet var att få en överblick över 

sjuksköterskors omvårdnadsstrategier i att bemöta och motivera patienter med diabetes typ 

2 till att ända livsstil. Om studien istället hade varit av empirisk karaktär hade en djupare 

insikt i ämnet uppnåtts än vad artikelsammanställningen gav. Då hade rådata analyserats 

istället för redan analyserade svar. När en analys görs väljer författaren själv ut vad som 

ska finnas med. Genom att använda mig av artiklar fick jag ingen egen inblick i vad 

patienterna eller sjuksköterskorna hade sagt och skrivit. Den kunskap som nu införskaffats 

kan ligga som grund till en uppsats på avancerad nivå i ämnet.  

Litteraturöversikten består av artiklar med såväl kvalitativ och som kvantitativ ansats. 

Genom att använda artiklar med båda ansatserna kan arbetet stärkas genom att analysera 

såväl statistik som intervjusvar. De kvantitativa artiklarna presenterar resultatet i siffror 

och mått och de kvalitativa presenterar resultatet så som forskaren tolkat det (Magne 

Holme & Krohn Solvang 2006). Jag använde mig av sju kvantitativa och tre kvalitativa 

artiklar. Jag valde en majoritet av kvantitativa artiklar då jag ville ha en översikt över mitt 

valda ämne. Genom att använda mig av mestadels statistik i mitt datamaterial kunde jag 

lättare se resultaten i artiklarna. De kvalitativa artiklarna var även de användbara genom att 

de gav subjektiva upplevelser. Dock räcker det med ett mindre antal då de, som jag skrev 

ovan, är en tolkning av forskaren. I de kvantitativa artiklarna kunde jag läsa av statistik 

som byggts upp via enkäter. En svaghet i arbetet kan vara användandet av artiklar ur flera 

perspektiv. Vid vidare forskning kan fokus ligga på ett perspektiv istället.  

Uppsatsen består av tio artiklar som kritiskt har granskat enligt Friberg (2006). Det var 

svårt att hitta relevanta artiklar till syftet och därför sorterades en stor del av inhämtad data 

bort.  Backman (2008) menar att ett arbete inte ska ha med för mycket data. Vad han 

menar med det är att uppsatsen ska ha en noggrann analys, integritet och syntes. Genom att 

använda mig av Fribergs (2006) modell för kvalitetsgranskning kunde jag se detta. 

Valda artiklar var från år 1999-2010 och omfattade forskning från flera länder för att inte 

resultatet skulle bli riktat åt ett visst land eller område. Artiklar söktes i databaserna 

CINAHL och PubMed+. Från början användes också MEDLINE som sökmotor, men gav 

inga relevanta artiklar. Därför uteslöts MEDLINE ur insamlingen. Många artiklar som 

uppkom vid sökningarna var översikter över ämnet. Dessa gallrades till en början ut. Jag 
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gick sedan tillbaka till dessa artiklar och sökte artiklar genom deras referenser. Viss 

svårighet fanns i att hitta artiklar som behandlade bemötande, därför var metoden att 

använda mig av referensers referenser lämpligt. I bilaga 2 finns en översikt över 

artikelsökningarna. På grund av användandet av referensers referenser, samt översikts 

artklarnas referenser visar resultatet av sökningarna endast på tre funna artiklar. Vilket kan 

ses som en svaghet vid en överblick. Genom att läsa igenom metoddiskussionen kan 

läsaren se förklaring till det.  När datamaterialet analyserades upplevdes svårigheter i att 

urskilja lämpliga ämnen. Till detta gick mycket tid åt.  

Friberg (2006) har skrivit ned frågeställningar för att granska artiklarnas grad av 

vetenskaplighet. Dessa frågeställningar har jag utgått från i min dataanalys och de har varit 

till hjälp (bilaga 1). Svaren på frågeställningarna har underlättat arbetet med resultatet, då 

det utgjorde till att få en överblick över artiklarna. Då de flesta resultat var liknande i alla 

artiklar var det svårt att hitta olikheter. Därför är det mest likheter som presenterats i 

resultatet. Efter att ha analyserat datan märktes att diabetesvården inte skiljer markant 

mellan olika länder. Därför kan likheterna ha lyst igenom mer än skillnaderna.  

Friberg (2006) skriver att en litteraturöversikt lämpar sig bra till uppsatser på kandidatnivå, 

då det ger en överblick över redan befintlig forskning. Friberg (2006) menar även att en 

litteraturöversikt kan ligga som grund till vidare forskning på ämnet. Jag håller med 

Friberg om att en litteraturöversikt är mer lämpad till uppsatser på kandidatnivå och att 

kunskapen jag erhållit kan ligga till grund för vidareutbildning, såsom jag skrivit tidigare.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskor kan känna sig illa till mods av att lägga 

sig i patienternas livsföring (Jansik et al, 2007). Därför är det viktigt att vårdpersonal inom 

diabetesvården jobbar i ett team för att uppnå goda resultat i behandlingen. Sjuksköterskor 

måste kunna ge patienter råd och riktlinjer. Grefberg och Johansson (2007) menar att för 

att kunna göra livsstilsförändringar krävs kunskap. Sjuksköterskornas uppgift är att ge 

patienterna kunskap om diabetes typ 2 (a.a.). I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) är det beskrivet att sjuksköterskor ska delta i teamarbetet 

kring patienterna. Med föreliggande arbetes resultat innebär detta att sjuksköterskor ska 

kunna hjälpa diabetespatienter ur alla aspekter. Det innefattar att kunna ge råd och 

information om sjukdomen och närliggande områden, såsom fotvård och ögonvård. Jansik 

et al. (2007) och Jallinoja et al. (2010) fann i sina studier att sjuksköterskor ofta känner sig 

illa till mods av att lägga sig i patienternas livsföringar. Sjuksköterskor ska främja hälsa 

och förebygga ohälsa. Detta innebär att sjuksköterskorna aktivt ska förebygga hälsorisker 

och motivera patienter till livsstilsförändring. Av detta kan slutsatsen att genom att införa 

MI som en behandlingsform i diabetesvården kan sjuksköterskor hjälpa patienter i sin 

egenvård dras. Jag menar också att sjuksköterskor kan känna svårighet i att ställa för 

privata frågor om patientens livsföring, såsom Jansik et al (2007) skrev och det kan också 

bero på att det även står i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskor ska bemöta patienter 
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med respekt och bevara patienternas autonomi. Därför är det av vikt att sjuksköterskor 

hittar en balansgång mellan dessa två aspekter. Sjuksköterskor måste först hjälpa patienter 

i sin egenvård. När patienterna senare i behandlingen har vant sig vid omställningen i 

livsstilen kan sjuksköterskorna mer ägna sig åt motiverande samtal istället för rådgivning. 

Sjuksköterskor kan känna att respekten mot patienternas autonomi försvinner om 

patienterna känner att sjuksköterskorna kritiserar deras livsföring. Klang Söderkvist (2008) 

menar att kunskap behövs inom tre områden för att bli ett bra stöd och kunna uppmuntra 

patienterna till livsstilsförändring; kunskap om beteendet, kunskaper om 

beteendeförändrings principer samt kunskap om samtalsmetodik och mellanmänsklig 

kommunikation. Resultatet visar också att det är viktigt att utbilda sjuksköterskorna i 

diabetesvård så att de i sin tur utbilda sina patienter. Med detta menas att genom bättre 

kunskap hos sjuksköterskorna kan patienternas egenvård och dess effekter uppnås via 

tillämpning av behandlingsprogram, liksom ett initiativ från sjuksköterskorna som syftar 

till att förbättra patienternas förståelse av sjukdomen. I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna kan känna sig illa till mods av att lägga sig i patienternas livsföring 

(Jansik et al. 2007). Detta kan bottna i dagens hektiska scheman. Det finns inte tillräckligt 

med tid för att kunna sätta sig in i patienternas livsstil. Med detta framkommer det tydligt 

att diabetesteamen behöver arbeta fram en strategi för att kunna sätta sig in ordentligt i 

patienterna och deras liv. Av detta kan slutsatsen att genom ett fungerade teamarbete kan 

diabetesvården förbättras  

Med tanke på att sjukdomsprognosen försämras om patienter inte följer råd och riktlinjer, 

är det av betydelse att sjukvården följer upp varje patient. Detta leder till ett hälsosammare 

liv för patienterna, som i sin tur slipper biverkningar i viss mån. Det leder också till 

minskad kostnad för sjukvården. Idag står diabetessjukvården för ca 5-6% av hälso- och 

sjukvårdskostnaderna. En del av detta kan minskas genom att sjukvårdspersonalen redan 

från början gör en grundlig genomgång av och med patienten. Målsättningen med 

diabetesvården är att patienten ska må bra. För att uppnå det krävs bland annat regelbunden 

kontakt med diabetesteamet och möjlighet till rådgivning med kort varsel (Grefberg & 

Johansson, 2007). En fungerande relation är förutsättningen för god omvårdnad. 

Sjuksköterskorna måste ha förmågan att förstå och lyssna till patienternas livsvärld, med 

detta menas att försöka se situationen ur patienternas perspektiv. Både patienter och 

sjuksköterskor måste ha ömsesidig respekt för varandra för att uppnå en god relation 

(Kihlgren, Engström & Johansson, 2010). Sjuksköterskorna måste ha förmåga att förstå att 

den enskilda patienten är expert på sig själv och det är viktigt att denna kunskap tas tillvara 

för att uppnå omvårdnad som leder till goda resultat i behandlingen (Klang Söderkvist, 

2008). Det är nödvändigt för sjuksköterskorna att inte säga till patienterna vilka 

förändringar som bör göras, det ska vara på patienternas villkor för att behandlingen ska ge 

resultat. Sjuksköterskorna bör ha ett patientcentrerat förhållningssätt, som i sin tur 

underlättar för patienterna att ta ställning till sina levnadsvanor . Det fodras även erfarenhet 

och kunskap hos sjuksköterskorna för att kunna rådgiva och motivera patienterna i rätt 
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riktning. I sjuksköterskornas profession innebär detta att stödja, rådgiva och informera 

patienter om vad det innebär att leva med en sjukdom som diabetes typ 2. 

Resultatet visar vidare att diabetespatienter i större utsträckning följer medicinering istället 

för livsstilsförändring. Detta kan bero på att medicineringen inte hotar patienternas 

livsföring på samma sätt som en livsstilsförändring kan göra (Wong, Mok, Chan och Tsang 

2004). Ur resultatet kan ett antagande dras att vid en livsstilsförändring ändras patienternas 

livsföring, vilket kan innebära att inte äta sötsaker som tidigare kan ha varit en del i dennes 

liv. Medicinering sker mer i det tysta och påverkar inte livsstilen på samma sätt. Då 

patienterna upplever detta är det viktigt att sjuksköterskorna lyssnar till patienterna och att 

de tillsammans försöker hitta en lösning på problemet. Resultatet visar slutligen att äldre 

patienter kan ha svårt för att lägga om sin livsföring, då de anser att de redan levt hela sitt 

liv på ett sätt och lika gärna kan fortsätta att leva på samma sätt eller att de ändå snart ska 

dö (Jansik et al, 2010). Sjuksköterskornas uppgift blir då att fråga om det inte finns andra 

sätt att leva som leder till samma livskvalité (Klang Söderkvist 2008). Genom ett 

patientcentrerat förhållningssätt ges patienterna möjlighet att tänka igenom subjektiva  

fördelar och nackdelar med ett beteende. 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att det krävs mer patientutbildning för att patienterna ska 

kunna tillämpa egenvård med goda resultat. Sjuksköterskorna måste ha förmåga att hjälpa 

patienten till egenvård. Detta kan göras genom kontinuerlig information och utbildning. 

För att sjuksköterskan ska lyckas med patientutbildning krävs det vidareutbildning för 

sjuksköterskan. Det krävs också att det finns ett diabetesteam, med fotterapeut, ögonläkare, 

hjärtläkare, diabetessjuksköterska och så vidare, som jobbar gemensamt mot målet att få 

patienten välmående. Genom att tillämpa MI i diabetesvården kan patienternas 

empowerment stärkas, vilket leder till positiva effekter i behandlingen. I förebyggande 

syfte är en kostomläggning och motion viktiga byggstenar. Genom stöd och motivation 

från sjuksköterskorna kan patienterna lyckas med en viktreducering, vilket kan leda till en 

förbättra prognos. 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskors olika omvårdnadsstrategier i att bemöta och motivera patienter med 

diabetes typ 2 till att ändra livsstil är betydelsefullt för slutresultatet i omvårdnaden. Det 

brister i kunskap om sjukdomen och behandling hos såväl sjuksköterska som patient, 

därför bör mer vikt läggas vid utbildning inom området. Ur resultatet kan följande kliniska 

implikationer urskiljas; 

-Sjuksköterskorna måste bemöta patienter med diabetes på ett anpassat sätt. 
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-Sjuksköterskorna måste hjälpa och stödja varje patient efter patienternas egna förmågor 

 och viljor. 

-Sjuksköterskorna får inte på förhand döma diabetespatienternas val av livsstil.  

-Det är sjuksköterskornas roll att hjälpa patienten efter dennes livsstil och förväntningar.  

Vidare forskning bör göras på området för att undersöka området på ett mer narrativt plan. 

Med detta menas att undersöka ämnet med att analysera upplevelser från sjuksköterskor 

och patienter. Denna litteraturöversikt kan av denna anledning ligga till grund för en 

fördjupande empirisk undersökning med fokus på sjuksköterskan eller patienten. Genom 

resultatet av denna studie tydliggörs bemötandets betydelse. I sjuksköterskans arbete 

betyder det att se varje patient som en egen individ som är expert på sig själv.  
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Bilaga 1  

Kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier  

Enligt Friberg (2006) 

Kvalitativa studier  

 

Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är de formulerade? 

Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 

Hur är denna beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

Hur analyserades data? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

Vilka argument förs fram? 

Finns det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

Kvantitativa studier 

 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns det några teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa formulerade? 

Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur har urvalet gjorts? 

Hur analyserades data? Vilka strategiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur händer de ihop? 

Vad visar resultatet? 

Vilka argument förs fram? 

Finns det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden t.ex. vad gäller generaliserbarhet? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 



 

    

 

Sökresultat     Bilaga 2  

CINAHL 

PubMed+ 

 

 

Sökord  

 

Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

abstract 

 

Hämtade 

dokument 

 

Antal 

använda 

MI AND nurse-patient AND diabetes type 2 2 2 0 0 

(nurse AND appearance AND diabetes type 2) AND SB 

peer reviewed 

7485 10 1 0 

(nurse AND appearance AND diabetes type 2) AND PT 

research 

26010 0 0 0 

(nurs* AND appearance AND diabetes type 2) AND PT 

research 

64 10 0 0 

diabetes type 2 education nurse 468 10 1 1 

diabetes type 2 nurse motivational interviews 6 4 1 1 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

dokument 

Antal 

använda 

(diabetes type 2 and perception and 

patients) 

9 1 0 0 

(nursing AND nutrition AND diabetes) 

AND SB peer reviewed 

143 4 1 0 

(obesity AND diabetes) AND PT 2525 0 0 0 

(obesity AND diabetes AND lifestyle 

chang*) AND PT 

26 2 2 1 

(MI  AND diabetes type 2) AND SB peer 

reviewed 

5 1 1 0 

diabetes type 2 AND nursing AND 

patient) AND PT research 

13 5 1 0 

(patient AND nurse AND diabetes 

treatment) 

26 2 1 1 

(patient AND nurse AND diabetes 

treatment AND motivational 

interviewing) 

1 1 0 0 

(patient AND nurse AND motivational 

interviewing) 

45 0 0 0 

 

patient AND nurse AND motivational 

interviewing AND diabetes) 

10 3 1 0 

 

 

 

 



 

    

 

Artikelöversikt     Bilaga 3  

Artikel 

nr 

Titel, författare och årtal Syfte  Metod  Resultat 

1 Self-care behaviour and 

related factors in older 

people with Type 2 

diabetes 

 

Bai, Y-L., Chiou, C-P., 

& Chang Y-Y 

 

2009 

 

Att undersöka beteendet i 

egenvården hos patienter med 

diabetes typ 2 som är över 65 

år. Dessutom undersöka 

effekten av de viktiga 

förklaringsfaktorerna  om 

inställningen till egenvård. 

165 deltagare 

intervjuades och data 

analyserades med hjälp 

av beskrivande statistik 

och multipel regressions 

analys. Deltagarna 

bestod av 

diabetespatienter. 

 

Socialt stöd spelar en avgörande 

faktor för att bidra till att underlätta 

egenvården och inställningen till 

den. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger patienten detta 

för att förbättra förmågan till 

egenvård samt förbättra 

livskvalitén. 

 

2 Do people with diabetes 

understand their clinical 

marker of long-term 

glycemic control 

(HbA1c levels) and does 

this predict diabetes self-

care behaviours and 

HbA1c? 

 

Beard, E., Clark, M., 

Hurel, S., & Cooke, D. 

 

2009 

Undersöka diabetespatienters 

förståelse av HbA1c och dess 

relation med 

egenvårdbeteende, effekter. 

83 diabetiker 

rekryterades och 

ombads att svara på en 

enkät för att bedöma 

deras förståelse till 

HbA1c, egenvård och 

effekten av egenvården. 

Över 18 år och haft 

diagnosen i minst ett år. 

Ett informationsblad om 

studien skickades ut till 

deltagarna. 

Deltagarna hade en begränsad 

kunskap om sin sjukdom. 

Dessa resultat ger stöd för 

tillämpning av program och 

initiativ som syftar till att förbättra 

patienternas förståelse av sin 

sjukdom. 

3 The lived experience of 

the diabetes nurse 

specialist regular check-

ups, as narrated by 

patients with type 2 

diabetes 

 

Edwall, L-L., Hellström, 

A-L., Öhrn, I., & 

Danielsson, E.  

 

2006 

Belysa den levda erfarenheten 

av regelbundna kontroller hos 

diabetessjuksköterskor av 

patienter med diabetes typ 2 

Berättande intervjuer 

med sjuksköterskor med  

totalt 20 deltagare. 

Att känna sig trodd ökade 

självkänslan hos patienterna. Det 

leder till att de orkar fortsätta 

egenvården. Det är viktigt att ha 

regelbundna uppföljningar, just för 

att patienten ska få en chans att 

ställa frågor samt gå igenom vad 

som fungerar bra resp. mindre bra i 

behandlingen och sjukdomen 

4 Misunderstanding about 

illness and treatment 

among patients with type 

2 diabetes 

 

Holmström, I., & 

Rosenqvist, U. 

 

2004 

  

Beskriva missförstånd som 

svenska patienter med 

diabetes typ 2 har om deras 

sjukdom och behandling. 

Kvalitativ undersökning 

med fenomenologisk 

inriktning. Deltagarna 

bestod av 18 patienter 

och 18 vårdgivare 

Genom denna studie kan 

vårdpersonalen reflektera över 

riktlinjerna som finns. Det kan vara 

en hjälp till att få patienterna att gå 

från novis till expert på sin 

sjukdom. 

5 The dilemma of patient 

responsibility for 

lifestyle change: 

Perceptions among 

primary care physicians 

and nurses´ 

 

Jallinoja, P., Absetz, P., 

Kuronen, P., Nissinen, 

A., Talja, M,. Uutela, A., 

& Patja, K. 

Att undersöka läkares och 

sjuksköterskors syn på 

patienters och 

vårdpersonalens roll i skötseln 

av livsstilsrelaterade 

sjukdomar och deras 

riskfaktorer 

The current guidlines 

implementation 

programme (VALTIT). 

220 enkäter skickades ut 

till sjuksköterskor och 

läkare, samtliga 

besvarades. 

Sjukvårdspersonalen i 

primärvården upplever ett dilemma 

i patiens roll vid behandling av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Patienten har den centrala rollen i 

sin behandling, vilket både kan 

vara på gott och ont. 



 

    

 

2007 

 

6 

Primary care nursing 

struggling with lifestyle 

counseling in diabetes 

care: a qualitative 

analysis 

 

Jansink, R., 

Braspenning, J., & van 

der Weijden, T. 

 

2010 

Få en insikt till de hinder som 

sjuksköterskan möter vid 

livsstilsrådgivning på tre 

nivåer (sjuksköterska, patient 

och klinik) 

Kvalitativ analys av 

semi-strukturerade 

intervjuer med 12 

sjuksköterskor som 

tidigare varit en del av 

en större studie. 

Den traditionella 

hälsoundervisningens 

tillvägagångssätt är fortfarande 

dominerande i primärvården av 

patienter med diabetes typ 2. MI  

sätter patienten först och främjar 

livsstilsförändring. 

 

7 

Nurses´perceptions: 

issues thar arise in caring 

fort patient with diabetes 

 

McDonald, P., Tilley, B., 

& Havstad, S.  

 

1999 

Undersöka lösningar på 

problem som kan uppstå i 

vården av diabetespatienter 

och dess familjemedlemmar. 

En tvärsnittstudie med 

200 sjuksköterskor, 

enkätundersökning. 

Många av de som jobbar med 

diabetespatienter har endast en 

grundutbildning. För att uppnå 

fullgod diabetesvård krävs det mer 

engagemang både från vården och 

patienterna. Högre utbildning till 

diabetesvården. Patienterna 

behöver mer hjälp att acceptera sin 

sjukdom. 

8 Attitudes towards 

diabetes and it´s care: 

Evaluation before, 

immediately, postcourse 

and >1 year after a 

practical, international 

inter-disciplinary course 

for diabetes care 

 

Rossing, P., Andersen, 

H., Hesselholdt, L., 

Thorstenstein, B., 

Reimers, J., Binder, C., 

Nerup, J., & Mandrup-

Poulsen, T. 

 

2001 

Utvärdera skillnader i 

attityder till allmänhet, utan 

centrala påståenden om 

diabetes och dess skötsel, 

samt utvärdera huruvida dessa 

attityder kan ändras genom 

deltagande i kursen som gavs 

Enkätundersökning som  

144 deltagare fick 

besvara 15 minuter före 

och efter kursen, samt 

ett år efter kursen. 

Deltagarna var antingen 

sjuksköterskor eller 

läkare 

Internationella och 

tvärvetenskaplig utbildning av 

vårdpersonal är genomförbart och 

framgångsrikt. Attityder kan 

förändras. Det är en bred variation 

bland inställningen till 

diabetesvården. 

9 Diabetes Nurse Case 

management and 

motivational 

Interviewing 

for Change 

(DYNAMIC): Study 

Design and Baseline 

Characteristics in the 

Chronic Care Model for 

Type 2 Diabetes 

 

Stuckey, H., Dellasega, 

C., Graber, N., Mauger, 

D., Lendel, I., & 

Gabbay, R. 

2009 

Undersöka om tillägget av 

ökad NCM och MI till 

sjukvården kommer att 

förbättra resultaten för 

patienter med diabetes typ 2 

under en två års period. 

Studiegrupp och 

kontrollgrupp som 

studerades. Totalt antal 

deltagare var 549. 

Deltagarna var 

diabetespatienter. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Både grupperna var 

tämligen deprimerade under 

studiens gång. 

 

10 

 

Nurse follow-up of 

patients with diabetes: 

randomized controlled 

trial 

 

Wong, F., Mok, M., 

Chan, T., & Tsang, M. 

 

 

Jämföra behandlingsresultat 

mellan en kontrollgrupp som 

fick rutinmässig sjukhusvård 

och en studiegrupp som 

genomförde ett program som 

bestod av en tidig hemgång 

med sjuksköterskeledd vård i 

hemmet via besök eller 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

utförd i Hongkong från 

mars 2001 till mars 

2003 med totalt 101 

deltagare. Deltagarna 

var diabetespatienter. 

 

Det är möjligt att integrera 

behandling i det verkliga livets 

miljöer med diabetes patienter. En 

sjuksköterskeledd övergångsperiod 

är en praktisk och kostnadseffektiv 

modell. Sjuksköterskeuppföljning 

är effektiv vid upprätthållande av 

optimal glykemisk kontroll och 



 

    

 

 2004 telefonkontakt ökad följsamhet till hälsobeteende.  


