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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som ökar kraftigt över hela världen, 80-90 procent 

har diabetes mellitus typ 2 som är den vanligaste sorten. Egenvård är en viktig del av 

behandlingen som kan förebygga och fördröja att följdsjukdomar och komplikationer 

uppkommer.  

Syfte: Att beskriva upplevelser av sjukdom och egenvård hos personer med diabetes 

mellitus typ 2, samt att beskriva hur datainsamlingsmetoden gått till i de granskade 

artiklarna. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design.  

Resultat: Personer upplevde det ofta svårt att leva med nya rutiner men med strategier 

blev det lättare att behålla följsamheten vid egenvården. Personerna upplevde rädsla och 

ångest över risken att drabbas av följdsjukdomar och komplikationer. Med stöd och 

information kunde motivationen till livsstilsförändringar öka. En del kände stort stöd av 

familj och vänner medan andra tyckte att det var jobbigt med pekpinnar eller kände stor 

besvikelse då hjälpen inte fanns. Sjukvården hade en stor påverkan på egenvården. 

Majoriteten av de granskade artiklarnas datainsamlingsmetod använde sig av 

individuella intervjuer. 

Slutsats: Med goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och vikten av egenvård hos 

sjukvårdspersonal, kan det bidra till att på ett bra sätt ge information till personer med 

sjukdomen. Individanpassad vård är avgörande för att personer själv ska kunna påverka 

sin egenvård vilket gör att risken för komplikationer och följdsjukdomar minskar. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, egenvård, upplevelse 

 



 

 

Abstract 

Background: Diabetes is a disease that is increasing strongly worldwide, 80-90 percent 

have type 2 diabetes mellitus which is the most common type. Self-care is an important 

part of treatment that can prevent and delay the occurrence of sequelae and 

complications. 

Aim: To describe experiences of the disease and self-care in people with diabetes 

mellitus type 2, as well as describe how the data collection method was used in the 

reviewed articles. 

Method: A literature study with descriptive design. 

Results: People often found it difficult to live with new routines, but with strategies it 

became easier to maintain compliance with self-care. The individuals experienced fear 

and anxiety over the risk to develop complications and sequelae. With support and 

information, the motivation for lifestyle changes could increase. Some felt great support 

from family and friends, while others felt it was difficult with pointers or felt 

disappointing when the help was not available. The health care had a major impact on 

self-care. The majority of the collected articles' data collection method used individual 

interviews. 

Conclusion: With good knowledge of diabetes mellitus type 2 and the importance of 

self-care in healthcare professionals, it can help to provide information to people with 

the disease. Individualized care is crucial for individuals to be able to influence their 

self-care, which reduces the risk for complications and sequelae. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Diabetes är en sjukdom som de senaste decennierna ökat kraftigt (World Health 

Organization 2017). Uppskattningsvis levde 451 miljoner vuxna människor i världen 

med diabetes år 2017, varav cirka 5 miljoner människor avled till följd av sjukdomen 

samma år. Diagnosen är något vanligare bland män. Största andelen människor med 

diabetes lever i stadsmiljö jämfört med landsbygd (Cho et al. 2018). Den vanligaste 

formen är diabetes mellitus typ 2 (DMT2) (World Health Organization 2017) som utgör 

cirka 80-90 procent av alla fall med diabetes (Ericsson & Ericsson 2012; Socialstyrelsen 

2009). 

 

1.2 Diabetes mellitus typ 2 

Sjukdomen DMT2 innebär att blodglukoshalten är förhöjd, detta beror på insulinbrist 

eller insulinresistens vilket påverkar upptaget av glukos till kroppens vävnader som är 

beroende av insulin. Diagnosen DMT2 ställs oftast efter en långsam försämring av 

sjukdomen som ibland kan ha pågått under flera år utan att personen vetat om det. 

Riskfaktorer som kan påverka uppkomsten av DMT2 är bland annat ärftlighet, övervikt 

och högt blodtryck. Tidigare kallades DMT2 för åldersdiabetes eftersom det var vanligt 

hos personer över 70 år, detta för att produktionen av insulin försämrats med åldern. 

Ofta debuterar sjukdomen från 40 års åldern och uppåt men den senaste tiden ökar även 

sjukdomen i lägre åldrar. DMT2 är en livsstilssjukdom och den beror delvis på ett högre 

intag av fett och socker samt en brist på fysisk aktivitet (Ericsson & Ericsson 2012; 

Mosand & Stubberud 2011).   

 

1.3 Symtom vid diabetes mellitus typ 2 

Symtomen är svåra att upptäcka eftersom utvecklingen till sjukdomen kommer 

smygande. Vanligt förekommande symtom är att personen får ökad urinmängd, törst, 

och trötthet på grund av att blodglukoshalten är förhöjd. Det är inte ovanligt med 

symtom som urinvägsinfektioner, klåda och svamp i underlivet som också är relaterat 

till obalansen av blodglukoshalten (Ericsson & Ericsson 2012; Mosand & Stubberud 

2011). 
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1.4 Komplikationer vid diabetes mellitus typ 2 

En akut komplikation relaterat till för mycket insulin i blodet är hypoglykemi, det vill 

säga låg blodglukoshalt. Motsatt effekt har hyperglykemi som innebär att 

blodglukoshalten är för hög på grund av insulinbrist. Det finns en ökad risk att drabbas 

av komplikationer som nedsatt syn, njursvikt, hjärt-och kärlsjukdomar, amputation och 

till och med dödsfall till följd av sin diabetes. Långvarig hyperglykemi bidrar till 

angiopati, vilket innebär kärlförändringar i både små- (mikrovaskulära) och stora kärl 

(makrovaskulära). Genom mindre blodkärl drabbas bland annat njurar, ögon, 

erektionsförmåga och nerver (Ericson & Ericson 2012). De vanligaste komplikationerna 

hos diabetiker är retinopati (kärlförändring på näthinnan i ögat) tätt följt av nefropati 

(skador på de små kärlen i njurarna) (Amutha et al. 2016). Hyperglykemi är den största 

bidragande faktorn till retinopati medan njursjukdomar utvecklas till följd av förhöjda 

blodfetter, högt blodtryck och övervikt (Constantino et al. 2013). Kärlförändringar i 

stora kärl ökar risken för hjärtinfarkt och stroke på grund av ateroskleros (plack i kärlen) 

(Ericsson & Ericsson 2012). Trots fortfarande höga siffror så har antalet dödsfall samt 

hjärt-och kärlsjukdomar relaterarat till DMT2 de senaste två decennierna minskat 

(Rawshani et al. 2017). En kombination av nervpåverkan och försämrad blodcirkulation 

gör att risken för diabetesfot (sår, infektioner och skadad vävnad på foten) ökar samt 

risken för att få svårläkta sår. Den förhöjda blodglukoshalten kan leda till syrebrist i det 

skadade området vilket kan leda till amputation av fot eller ben. Komplikationer kan 

undvikas eller fördröjas med hjälp fysisk aktivitet, kost, medicinering och regelbundna 

blodglukoskontroller (Ericsson & Ericsson 2012; Mosand & Stubberud 2011).  

 

1.5 Behandling vid diabetes mellitus typ 2 

Egenvård är en av behandlingens hörnstenar. Målet med behandling av DMT2 är att 

hålla en normal glukoshalt i blodet för att minska risken för komplikationer och 

följdsjukdomar (Ericsson & Ericsson 2012). Genom att få information sjukdomen ökar 

kunskapen hos personen vilket kan påverka motivationen till att förändra sin livsstil för 

att hantera sin sjukdom (Mosand & Stubberud 2011). Med livsstil menas bland annat att 

kosten bör vara fiberrik, fettbalanserad och innehålla rätt kolhydrater, måltiderna bör 

också vara regelbundna för att hålla en jämn blodglukoshalt. Motion och fysisk aktivitet 

har gynnsamma effekter som påverkar bland annat vikten, blodtrycket och blodfetterna. 

Rökning skadar blodkärlen så rökstopp är önskvärt. Läkemedel är individanpassade och 

finns i form av insulin och perorala antidiabetesmedel (Ericson & Ericson 2012). 

https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/article/pii/S0168822716304235?via%3Dihub#!
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Medicinsk fotvård minskar risken för att drabbas av diabetesfot (Zhong et al. 2017). 

Med förebyggande åtgärder som att tvätta och smörja fötterna varje dag samt klippa 

naglar och hålla koll på fötterna kan personer undvika fotsår (Mosand & Stubberud 

2011).   

 

1.6 Följsamhet och uppföljning 

Nästan hälften av alla personer med DMT2 som använder läkemedel har en bristande 

följsamhet i läkemedelsbehandlingen, vilket ökar risken för sjukhusvistelser, 

följdsjukdomar och död. En stor andel personer med DMT2 kan behöva inkludera 

viktminskning som en del av behandlingen. Intensiva livsstilsprogram som hjälper 

personerna att införa energisnålare måltider tillsammans med fysisk aktivitet är det mest 

effektiva sättet för att gå ner i vikt. Livsstilsförändringar har stor inverkan på 

blodglukoshalten och bör uppmärksammas vid varje kontakt med diabetesteamet 

(Davies et al. 2018). Följdsjukdomar och komplikationer är vanligt förekommande men 

trots kunskap hos vårdgivarna om den kardiovaskulära sjukdomsrisken förbises ofta 

komplikationer som inte kan ses med blotta ögat och fokus ligger på synliga 

komplikationer såsom behandling av fotsår. Kardiovaskulära komplikationer anses inte 

som något problem hos vårdpersonalen, till exempel mäts blodtrycket endast för att 

kontrollera att det ligger inom referensramen (Salci, Schlindwein Meirelles, Guerreiro 

da Silva 2017). 

 

1.7 Sjuksköterskans roll 

En av sjuksköterskans uppgifter är att utföra omvårdnadsåtgärder och det innebär att 

bedöma vilket omvårdnadsbehov varje individ behöver (Kirkevold 2000). Den centrala 

uppgiften inom praktisk omvårdnad handlar om att stärka kunskapen hos sjuksköterskor 

för att de ska kunna ge en betydelsefull omvårdnad till patienterna. Kunskap hos 

sjuksköterskan kan öka välbefinnande hos patienter och samtidigt minska hot mot deras 

hälsa. Kunskap stärker patienter om hur egenvård påverkar hälsan och hantering av 

processer i livet. Att informera och involvera familj och vänner i patientens vård 

påverkar också egenvården (Jakobsson Ung & Lützén 2014). Eftersom personer med 

diagnosen DMT2 ökar så behövs krav på kompetens att möta denna stora grupp av 

patienter. Utmaningen hos framförallt sjuksköterskor är att få personer att bli 

självständig och själva ta ansvaret för sin sjukdom. Att uppdatera sig om ny kunskap 

inom diabetes är viktigt för sjuksköterskan (Mosand & Stubberud 2011). 
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1.8 Teoretisk referensram 

Enligt Orems egenvårdsteori handlar omvårdnad om att hjälpa patienter som inte själva 

kan utföra egenvård. Omvårdnadens mål är att hjälpa patienten till självständighet så 

långt det är möjligt. I Orems egenvårdsmodell ingår tre olika teorier; teorin om 

egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem, dessa 

tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad. Syftet med egenvård är att 

tillgodose de egna omvårdnadsbehoven. Omvårdnad beskrivs som de åtgärder personen 

själv tar initiativ till och utför för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Egenvårdsbrist handlar om vilken förmåga eller begränsning individen har att tillgodose 

sina behov både mentalt, fysiskt och psykiskt. Begränsningar innebär att det fattas 

kunskap eller förmåga att fatta beslut eller att inte klara av att utföra en handling som 

leder till att målet uppnås. Omvårdnadssystemet är ett hjälpsystem eller process vilket 

innebär att utbildning krävs för att utföra omvårdnad. En del personer är helt oförmögna 

att på egen hand utföra egenvårdsåtgärder vilket leder till att hjälpmedel som är 

relevanta sätts in. Ibland behövs viss hjälp och andra gånger behövs stöd och 

undervisning som leder till att personen så långt det är möjligt att utföra egenvården på 

egen hand. Omvårdnadssystemet anpassas av personens behov med hjälp av 

sjuksköterskans planering och bedömning. Omvårdnadens mål är att upprätthålla 

individens integritet och hälsa genom hela livet (Kirkevold 2000).  

 

1.9 Begreppsdefinition  

1.9.1 Definition av upplevelser 

Med upplevelser menas att via erfarenhet och kunskap av en händelse bli medveten om 

något. Upplevelse är något en människa genomlevt och tagit intryck från (Svenska 

akademien 2011). 

1.9.2 Definition av sjukdom 

Begreppet sjukdom handlar om en diagnos som en läkare ställt efter en bedömning av 

en individ (Nationalencyklopedin 2018).  

1.9.3 Definition av egenvård 

När vårdpersonal inom hälso- och sjukvården gör en bedömning att en person själv eller 

med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd, så definieras det 

som egenvård (Socialstyrelsen 2018). Egenvård enligt Nationalencyklopedin (2018) är 
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åtgärder som en person själv kan utföra vid enklare, vanliga symtom, sjukdomar och 

skador. 

 

1.10 Problemformulering 

Antalet insjuknande i DMT2 ökar kraftigt över hela världen och många drabbas av 

komplikationer eller utvecklar någon form av följdsjukdom. Komplikationer och 

följdsjukdomar kan förhindras eller fördröjas med hjälp av en följsam behandling, där 

egenvård ses som en viktig del. Trots råd om egenvårdsåtgärder visar tidigare forskning 

att det inte alltid följs. Författarna till denna litteraturstudie har därför valt att beskriva 

personer som lever med DMT2´s upplevelser av sjukdom och egenvård. Omvårdnad 

och information är en central del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Därför är kunskap 

och förståelse över hur följsamheten vid egenvård uppnås viktigt för att på ett 

individanpassat och pedagogiskt sätt kunna möta personer med DMT2. Detta för att 

individen ska förstår vikten av egenvård, följsam behandling samt att dessa ska kunna ta 

eget ansvar över sjukdomen.  

 

1.11 Syfte  

Syftet var att beskriva upplevelser av sjukdom och egenvård hos personer med diabetes 

mellitus typ 2, samt att beskriva hur datainsamlingsmetoden har gått till i de granskade 

artiklarna. 

 

1.12 Frågeställning 

- Vilken upplevelse av sjukdom och egenvård har personer med diabetes mellitus typ 2? 

- Hur har datainsamlingen genomförts i de granskade artiklarna? 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi   

Artiklarna i föreliggande studie söktes genom Databasen Medline via sökmotorn 

PubMed. Medline är en databas som är den främsta källan för biomedicinsk litteratur 
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(Polit & Beck 2012). Sökorden var ”diabetes mellitus type 2”, ”self care” och 

”experience”. Alla sökord söktes var för sig, sedan tillsammans med hjälp av den 

booleanska termen ”AND” för att begränsa sökningarna ytterligare (Polit & Beck 2012). 

”Diabetes mellitus type 2” (MeSH) AND ”self care” (fritext) gav 1415 träffar. Sedan 

söktes ”diabetes mellitus type 2” (MeSH) AND ”experience” (fritext) som resulterade i 

363 träffar. För att få mer specifika sökresultat som svarade på valt syfte kombinerades 

alla valda sökord, “diabetes mellitus type 2” (MeSH), “self care” (fritext) AND 

“experience” (fritext). Polit och Beck (2012) beskriver MeSH termer som ett 

kontrollerat ordförråd där man kan inhämta information om ett ämne trots att det 

används olika termer för samma begrepp (ibid). Sökningarna begränsades till fem år, 

engelska, full text, adult 19-44 years och middle aged 45-64 years.  

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar  

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline 

via 

PubMed 

5 år, engelska, 

full text, adult 

19-44 years, 

middle aged 

45-64 years. 

2018-08-29 

Diabetes 

mellitus type 2 

(MeSH) AND 

Self care (fri 

text) AND 

Experience 

(fritext) 

90 90 17 10 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som användes var empiriska vetenskapliga artiklar som var relevanta 

till det valda syftet. Artiklarna var av kvalitativ ansats. Ytterligare var artiklarna ur 

patientperspektiv och publicerade mellan åren 2013–2018. Exklusionskriterier var 

artiklar utifrån andras perspektiv än patientens och artiklar av kvantitativ ansats. Vidare 

valdes artiklar gällande gravida med diabetes bort och artiklar som jämförde olika 

behandlingsformer. Artiklar som inte var tillgängliga i full text samt artiklar som inte 
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var av primärkällor. Enligt Polit och Beck (2012) används inklusions- och 

exklusionskriterier för att specificera vilka egenskaper som skall eller inte skall 

tillämpas i en studie. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

I databassökningen användes sökorden “diabetes mellitus type 2” (MeSH) AND ”self 

care” (fritext) AND ”experience” (fritext). Sökresultatet blev 90 artikelträffar. Alla 

artiklarnas abstrakt lästes och granskades av båda författarna. Av dessa föll 65 artiklar 

bort då dem inte var relevant för studiens syfte och åtta artiklar på grund av att de inte 

var tillgängliga i full text. De 17 artiklar som återstod granskades grundligt var för sig 

och sedan tillsammans av båda författarna utifrån det valda syftet samt inklusions- och 

exklusionskriterierna. Efter granskningen föll ytterligare fem artiklar bort för att de inte 

svarade på studiens syfte och två artiklar på grund av att dessa inte var primärkällor. De 

tio artiklar som återstod bildade tillsammans studiens resultat. Urvalsprocessen i 

artikelgranskning presenteras i Figur 1. 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 

Att analysera är enligt Polit och Beck (2012) en process för att organisera och 

sammanställa data för att svara på syftet och eventuella hypoteser (ibid). För att svara på 

frågeställning ett, granskade författarna de valda artiklarnas resultat först på engelska 

för att sedan översätta till svenska för ökad förståelse. Dessa lästes flertalet gånger var 

90 artikleträffar utifrån 
sökta ämnesord och 

begränsningar
90 abstrakt lästes

65 exkluderades då 
dessa inte svarade på 

studiens syfte och åtta 
artiklar var inte 

tillgängliga i full text

Av de 17 artiklar som 
återstod lästes alla och 

granskades

Ytterligare sju stycken 
exkluderades utifrån 
syfte samt inklusions-

och 
exklusionskriterierna

Tio artiklar återstod som 
bildade studiens resultat
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för sig och sedan diskuterades resultatet tillsammans. Artiklarna skrevs ut och 

numrerades från ett till tio. Under analysens gång påvisades återkommande teman i 

artiklarna; acceptans, egenvård, medicinsk följsamhet, vårdkontakt, kosthållning, 

motion, familj och ekonomiska resurser. Dessa kodades i marginalen med bokstäver för 

att urskilja innehållet från varandra som sedan samlades in och sorterades under 

respektive grupp. Att skriva koder i marginalen på artikeln är ett sätt som kan användas 

för att lätt hitta informationen (Polit & Beck 2012). Författarna analyserade och 

bearbetade avsnitten tillsammans för att säkerställa en korrekt granskning av innehållet 

som efter en sammanställning bildade denna studies resultat. Även en kortare 

sammanställning av artiklarnas syfte och resultat finns i tabell 3 (se bilaga 1). 

 

För att svara på frågeställning två, granskades artiklarnas metodavsnitt tillsammans av 

båda författarna angående hur datainsamlingen skett i de valda artiklarna. 

Datainsamlingen översattes och författarna granskade materialet både på engelska och 

svenska för att få en så korrekt översättning som möjligt. Informationen 

sammanfattades och fördes in i studiens resultatdel samt i tabell 2 (se bilaga 1).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna litteraturstudie granskade artiklarna objektivt. För att inte 

medvetet rikta resultatet bortsågs personliga värderingar och uppfattningar under hela 

processen (Polit & Beck 2012). Referenshantering användes på ett noggrant och korrekt 

sätt, plagiering och falsifiering har inte förekommit. Författarna har använt sig av ett 

forskningsetiskt förhållningssätt under hela studiens gång. 

 

 

3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat bygger på tio utvalda vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Dessa redovisas under rubrikerna Att leva med diabetes mellitus typ 2, Personers 

upplevelser av egenvård, Information och kunskap till personer med diabetes mellitus 

typ 2, Behov av stöd och påverkan från andra och Metodologisk aspekt- 

datainsamlingsmetod. 
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3.1 Att leva med diabetes mellitus typ 2 

I studier gjorda av Johansson, Österberg, Leksell och Berglund (2015); Svedbo- 

Engström, Leksell, Johansson och Gudbjörnsdottir (2016) beskrev personer som levde 

med DMT2 både diagnosen och dess tillhörande krav överväldigande och påfrestande, 

eftersom sjukdomen inte var tidsbegränsad utan för resten av livet (ibid). Att acceptera 

diagnosen och följa rekommendationerna om en hälsosam livsstil, upplevdes för vissa 

komma naturligt men för andra som utmanande och svårt (Mulligan et al. 2017; 

Svedbo- Engström et al. 2016). Identiteten påverkades; personerna kände sig sårbara 

och betraktade sig själva som ”sjuka” och som ”patienter” (Graffigna, Barello, Libreri 

& Bosio et al. 2014). Personerna beskrev sjukdomen som en emotionell börda som 

orsakade känslor av ångest och ilska eftersom deras frihet berövats (Graffigna et al. 

2014; Islam, Biswas, Bhuiyan, Mustafa & Islam 2017; Nguyen, Sepulveda & Angulo 

2017). Både yttre och inre faktorer påverkade livsstilen negativt, bland annat stress, 

jobb och familjens mående. Detta resulterade i en tvivelaktig följsamhet som därefter 

gav skuldkänslor, ångest, skam, besvikelse och oro (Johansson et al. 2015; Svedbo- 

Engström et al. 2016). Personer upplevde att livet begränsades på grund av rädslan de 

kände för att utveckla hypoglykemi och hyperglykemi, till exempel genom att undvika 

aktiviteter eller att de inte vågade vara ensamma hemma, många kände även rädsla och 

ångest över risken att drabbas av följdsjukdomar (Svedbo- Engström et al. 2016).  

 

3.2 Personers upplevelser av egenvård 

För många innebar en hälsosam livsstil regelbundna aktiviteter, hälsosam diet, 

läkemedelsbehandling och blodglukoskontroller för att bibehålla sin hälsa (Mulligan et 

al. 2017; Svedbo- Engström et al. 2016) och för att undvika följdsjukdomar (Halperin et 

al 2017). Personerna upplevde att det psykiska tillståndet och följsamheten vid egenvård 

hängde ihop (Mulligan et al. 2017; Svedbo- Engström et al. 2016). När egenvården 

uppfattades som komplicerad blev följsamheten svårare att uppnå (Mulligan et al. 2017; 

Shirazian et al. 2016). Personerna beskrev en frustration gällande behandlingen; från att 

behöva ta flertalet tabletter, dubbla doser av misstag eller över att ha glömt bort att ha 

tagit sina läkemedel (Bernhard et al. 2017, Shirazian et al. 2016, Islam et al. 2017; 

Mulligan et al. 2017) samt utebliven blodglukoskontroll innan måltid (Mulligan et al. 

2017; Shirazian et al. 2016). Enligt Shirazian et al. (2016) beskrev personerna sig vara 

motiverade att ändra livsstilen; att leva ett aktivt och hälsosamt liv relaterat till det 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=%C3%96sterberg%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Leksell%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Berglund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Leksell%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20UB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Gudbj%C3%B6rnsdottir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Barello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Libreri%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Bosio%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Biswas%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Bhuiyan%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Berglund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Bernhard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28340544
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
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nuvarande hälsotillståndet. Detta med förhoppning om att inte behöva ta läkemedel alls 

i framtiden. 

 

Tekniska hjälpmedel som till exempel insulinpennor med minnesfunktion, 

insulinpumpar och blodglukosmätare med kontinuerlig mätning underlättade vardagen 

för personer som behövde läkemedelsbehandling, vilket gav en bättre livskvalitet 

genom en ökad känsla av frihet. Dock kunde dessa tekniska hjälpmedel utan recept från 

läkare leda till stora kostnader för enskilda personer (Svedbo- Engström et al. 2016). 

För personer utan sjukförsäkring kunde det leda till en osäker behandling på grund av 

en oförmåga att betala för läkemedel och hjälpmedel (Bernhard et al. 2017; Halperin et 

al. 2017; Islam et al. 2017; Mulligan et al. 2017).  

 

Personer med DMT2 kände ofta oro och frustration på grund av att de hade slarvat med 

dieten (Shirazian et al. 2016). Nguyen, Sepulveda och Angulo (2017) beskrev att 

deltagare upplevde vissa tillfällen som extra krävande, att ständigt tänka på att äta 

hälsosamt och att undvika frestelser (ibid). I speciella situationer kunde det behövas 

planering för att “fuska” med dieten som diabetiker. Egenvården vid kulturella och 

religiösa traditioner som till exempel vid ramadan upplevdes komplicerad på grund av 

det begränsade matintaget och medicineringen (Benavides- Vaello & Brown 2016; 

Bernhard et al. 2017). Ett beteende kunde vara svårt att ändra på när det gällde hälsosam 

kost, det var ofta lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Bra rutiner och planering gällande 

kosten ökade chansen att lyckas följa dieten och att äta hälsosamt (Benavides- Vaello & 

Brown 2016; Mulligan et al. 2017).  

 

Personer med DMT2 ansåg att träningen var en viktig del av egenvården men på grund 

av olika omständigheter kunde det vara svårt att genomföra, då det inte fanns vägar att 

gå på, ingen park att vistas i, att personen skämdes av att träna inomhus framför andra 

eller att ingen effekt visades av den fysiska aktiviteten är några av de nämnda 

omständigheterna (Islam et al. 2017). 

 

3.3 Information och kunskap till personer med diabetes mellitus typ 2 

Personer med DMT2 beskrev att genom erfarenhet och reflektion förstod de hur 

sjukdomen fungerade. En förståelse om hur blodglukosen förändrades var något som 

påverkade egenvården positivt (Johansson et al. 2015). Sjukvården ansågs vara en 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Berglund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
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avgörande faktor för att både känslomässigt och praktiskt hantera sjukdomen (Svedbo- 

Engström et al. 2016). Personernas delaktighet i behandlingen och kontakt med ett 

vårdteam gjorde att målen med egenvården lättare uppnåddes (Halperin et al. 2017). 

Trots att vårdgivarna inte själva hade erfarenhet av att leva med sjukdomen hade de 

mycket kunskap (Svedbo- Engström et al. 2016). Personer som inte hade fått tillräckligt 

med information och hjälp angående sina egenvårdsåtgärder sökte kunskap via andra 

källor; exempelvis apotekare, släkt och vänner eller på internet (Bernhard el al. 2017). I 

studier gjorda av Bernhard et al. (2017) och Islam et al. (2017) beskriver personer att 

information och kunskap styrde deras följsamhet vid medicinbehandlingen, ibland 

upplevdes informationsbrist gällande läkemedelsbiverkningar och 

läkemedelsanvändning. Vetskapen om att andra med diabetes drabbats av 

följdsjukdomar; synskada, amputation eller för tidig död kunde medföra att viljan att 

leva sunt förstärktes (Nguyen, Sepulveda & Angulo 2017). 

 

Läkarna kunde inte alltid förmedla kunskapen på ett adekvat sätt och missförstånd 

inträffade. Personer som hade fått läkarordinationer på livsstilsförändringar förstod inte 

sedan vad de skulle göra med den informationen relaterat till bristande kunskap om 

hälsotillståndet, sin diabetes och behandling. Till följd av kunskapsbrist kunde inte 

personerna upprätthålla sin följsamhet vad gällde fysisk aktivitet, kost och 

läkemedelsbehandling (Graffigna et al. 2014). Tidsbegränsningar hos läkaren ansågs 

också vara ett problem då personerna upplevde sig inte fått tillräckligt med utrymme för 

att ställa egna frågor om sjukdomen (Bernhard et al. 2017; Nguyen, Sepulveda & 

Angulo 2017).  

 

En önskan fanns om en mer personcentrerad rådgivning angående kost och aktivitet för 

att hantera vardagssituationer samt även nöjen, resor eller sjukdom vid DMT2 (Halperin 

et al. 2017; Svedbo- Engström et al. 2016). Det framkom en efterfrågan om en mer 

flexibel och modern lösning för att göra vårdkontakten mer lättillgänglig. Stödet kunde 

upplevas som en känsla av tillfredsställelse men också en känsla av besvikelse beroende 

på om personen känner sig missförstådd eller otillräckligt med stöd (Svedbo- Engström 

et al. 2016).  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
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3.4 Behov av stöd och påverkan från andra 

Personer med DMT2 upplevde ett varierat behov av stöd från andra. Vänner och familj 

kunde vara ett bra stöd för att bibehålla en sund livsstil men alla fick inte den hjälp som 

behövdes (Bernhard et al. 2017; Benavides- Vaello & Brown 2016; Mulligan et al. 

2017; Shirazian et al. 2016; Svedbo- Engström et al. 2016). I vissa fall kunde de 

närstående vara en belastning som tjatade och gav dåligt samvete (Benavides- Vaello & 

Brown 2016; Shirazian et al. 2016; Svedbo- Engström et al. 2016). Svedbo- Engström 

et al. (2016) beskrev att personerna kände sig besvikna och ensamma vid bristande stöd 

från familj och vänner.  

 

Stödgrupper med personer som har DMT2 uppskattades och ansågs vara en stor tillgång 

på grund av att det fanns tid att ställa frågor och att deltagarna kunde dela med sig av 

erfarenheter med varandra (Bernhard et al. 2017; Nguyen, Sepulveda & Angulo 2017; 

Svedbo- Engström et al. 2016). Detta ledde till att personerna blev mer motiverade att 

klara av sin vardag som annars kunde vara svår att hantera. Stödet från medlemmarna i 

gruppen hade även stor betydelse för personer som inte ville eller fick stöd från familjen 

(Nguyen, Sepulveda & Angulo 2017). Även chattgrupper via internet hade en 

inspirerande roll eftersom personerna kunde byta erfarenheter med varandra för att få en 

större insikt om sjukdomen (Johansson et al. 2015).  

 

3.5 Metodologisk aspekt- datainsamlingsmetod 

Av de tio artiklar som användes i resultatdelen framkom det att två av dessa; Bernhard 

et al. (2017) och Shirazian et al. (2015) använde sig av fokusgruppsintervjuer medan 

Nguyen, Sepulveda & Angulo (2017) utförde fokusgruppsdiskussioner. Sju av 

artiklarna Benavides & Brown (2016); Graffigna et al. (2014); Halperin et al. (2017); 

Islam et al. (2017); Johansson et al. (2015); Mulligan et al. (2017) och Svedbo 

Engström et al. (2016) är genomförda med individuella face-to-face intervjuer (se bilaga 

1, tabell 2). 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Berglund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visar att personer som fått diagnosen DMT2 upplevde svårigheter att 

acceptera sin diagnos samt utmanande att behöva ändra sin livsstil. Många faktorer 

påverkade personerna att följa sin nya livsstil vilket i vissa fall gav upphov till skuld och 

skamkänslor. Andra såg strategier och bra rutiner som en hjälp för att klara sin 

egenvård. Egenvården som innefattade hantering av läkemedel upplevdes komplicerad, 

men med hjälp av tekniska hjälpmedel underlättade det livet och skapade en större 

frihet. Dock hade inte alla möjlighet till hjälpmedel på grund av höga kostnader. Många 

upplevde en rädsla att utveckla komplikationer och följdsjukdomar och de var väl 

medveten om vikten av egenvård för att undvika följdsjukdomar. Information från 

vårdgivarna var viktig för att personerna skulle kunna hantera sjukdomen och uppnå 

målen med behandlingen. Stöd från omgivningen upplevdes både positivt och negativt 

men stöd från andra med sjukdomen i till exempel stödgrupper ökade kunskap och 

motivationen till att hantera vardagssituationer.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Personer med DMT2 beskriver både diagnosen och livsstilsförändringarna som 

överväldigande (Johansson et al. 2015; Svedbo- Engström et al. 2016). Sjukdomen 

ansågs vara en börda som berövat personerna deras frihet och framkallade känslor som 

ilska och ångest (Graffigna et.al 2014; Islam et.al 2017; Nguyen, Sepulveda & Angulo 

2017). Detta överensstämmer med Majeed-Ariss et al. (2015) studie där många personer 

upplevde diagnosen överväldigande på ett negativt sätt och att diagnosen bidrog till 

depression. Vissa personer beskrev sjukdomen som en förolämpning på självaste livet 

(ibid). Frustration gällande behandlingen är vanligt förekommande hos personer med 

DMT2 (Bernhard et al. 2017; Islam et al. 2017; Mulligan et al. 2017; Shirazian et al. 

2016), som även bekräftas av Majeed-Ariss et al. (2015) som beskriver att personer 

upplever frustration och ilska över att egenvården är svår att genomföra och följa. 

Omvårdnadsteorin enligt Orem handlar om att hjälpa patienten att så långt som möjligt 

klara sin egenvård själv och vid egenvårdsbrist bör sjuksköterskan ge patienten hjälp 

och stöd för att uppnå målen (Kirkevold 2000). 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Bernhard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28340544
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
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Johansson et al. (2015) och Svedbo- Engström et al. (2016) belyser att både yttre och 

inre faktorer påverkade egenvården såsom stress, jobb och familj. Detta i enlighet med 

Sebire et al. (2018) som beskriver att personers handlingar styrdes av samhällets normer 

kring diabetesbehandlingen och att de kände sig kontrollerade över vad de fick- och inte 

fick göra av människor i närheten. Nguyen, Sepulveda och Angulo (2017) beskriver att 

viljan av att leva sunt förstärktes hos personerna när de såg att människor runt omkring 

dem hade drabbats av komplikationer och följdsjukdomar även Sebire et al. (2018) 

beskriver samma fenomen i sin studie om att personernas följsamhet vid egenvård 

påverkades av att de hade sett en nära anhöriga utvecklat följdsjukdomar på grund av 

sin diabetes. Enligt författarna påverkas människan när det händer saker i närheten, 

situationer som kan påverka människan personligen. Trots kunskap om behandling, 

risker och komplikationer är råden svåra att följa och tankar som “det händer andra men 

det händer inte mig” är vanligt förekommande. En stor vikt ligger på sjuksköterskans 

ansvar att kunna förmedla denna information så att personerna inser allvaret i att följa 

egenvårdsråden samt att informera om risker för komplikationer om råden inte följs. 

Personerna beskrev även att de kände rädsla och ångest över att drabbas av 

följdsjukdomar (Svedbo- Engström et al. 2016), vilket stämmer överens med studier av 

Majeed-Ariss et al. (2015) och Dogba et al. (2017) där det framkommer att många av de 

som lever med sjukdomen upplever en ständig oro över att drabbas av komplikationer 

samt oro för sjukdomens inverkan på livskvalitén och livslängden. Författarna anser att 

ångest och oro påverkar det dagliga livet negativt och för personer med DMT2 kan det 

bli som en ond cirkel som medför att egenvården blir svårare att hantera. Psykisk ohälsa 

bör därför observeras av vårdpersonalen och ge extra tid till personer med dessa 

problem för frågor och information för att de lättare ska kunna hantera sjukdomen 

DMT2. Svedbo- Engström et al. (2016) beskriver att personerna upplevde en rädsla för 

de akuta komplikationerna som hypo- och hyperglykemi och att detta begränsade 

personernas liv. Vissa personer undvek olika typer av aktiviteter medan andra att inte 

vågade vara själva. Hussein et al. (2017) intygar detta och beskriver att trots adekvat 

kunskap finns en rädsla för hypoglykemi hos de personer som har sjukdomen och en 

stor andel har nedsatt förmåga att känna igen symtom vid pågående hypoglykemi.  

 

I Graffigna et al. (2014) studie beskriver personer att de inte alltid uppfattade den 

information de fått från läkaren vilket resulterade i en bristande egenvårdsbehandling. 

Även tidsbrist hos läkaren gjorde att personer inte fick svar på sina frågor som rörde 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Johansson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25861973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebire%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebire%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
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sjukdomen och behandlingen (Bernhard et al. 2017; Nguyen, Sepulveda & Angulo 

2017). Detta bekräftades av Majeed-Ariss et al. (2015), Salci, Schlindwein Meirelles & 

Guerreiro da Silva (2018) där det framkom att läkare och sjuksköterskor inte hade tid 

eller plats för att ge adekvat och pedagogisk information, vägledning och uppföljning 

till sina patienter. Kommunikationen mellan läkaren och sjukvårdspersonalen brast 

vilket påverkade personernas egenvård negativt. Författarna anser att individanpassad 

behandling och information från vårdteamet skapar en god förutsättning för att personer 

med DMT2 ska kunna sköta sin egenvård på ett bra sätt. Tidsbrist hos vårdpersonal kan 

bidra till att viktig information inte når fram till patienten vilket också kan påverka 

egenvården negativt. I studier av Halperin et al. (2017) och Svedbo- Engström et al. 

(2016) framkom att information och kunskap är viktigt del för en framgångsrik 

egenvård. Genom kontakt med kunnig vårdpersonal som informerar, ger råd och stöttar 

personer med DMT2 medför en ökad chans att upprätthålla och vidhålla en lyckad 

behandling. Jue-Zong Yeh et al. (2018) beskriver hur egenvården hos personer med 

DMT2 påverkades beroende på kunskapen och utbildningsnivån hos vårdpersonalen 

som spelade en viktig roll. Ju mer kunskap personerna med DMT2 hade om sjukdomen 

ju bättre hanterade dessa personer sin egenvård. I en annan studie av Sebire et al. (2018) 

framkom det att personerna tog sina diabetesläkemedel, dock visste de inte varför de tog 

dem och att de inte trodde på läkemedelseffekterna (ibid). Bernhard et al. (2017); 

Halperin et al. (2017); Islam et al. (2017); Mulligan et al. (2017) tar upp att det kan bli 

kostsamt med läkemedel och hjälpmedel på grund av att personer inte har någon 

försäkring. Författarna påpekar att i Sverige finns högkostnadskort vilket leder till 

reducerat pris på läkemedel och hjälpmedel. Vidare behövs det ingen försäkring på 

grund av sjukvårdsystemet. För att få sjukvård i andra länder kan det se helt annorlunda 

ut och kan innebära höga kostnader för enskilda personer och uteblivna sjukvårdsbesök 

och mediciner/hjälpmedel. Även avstånd och tillgänglighet till sjukvård, läkare och 

läkemedel är avgörande för behandlingen vid DMT2 (ibid). Vid begränsningar bör 

åtgärder sättas in för att uppnå mål för god hälsa. Det finns olika hjälpsystem som det 

behövs utbildning för att använda till att hjälpa personer vid egenvårdsbrist. 

Egenvårdsbrist handlar om att personer inte på egen hand klarar av att utföra 

egenvården själva på grund av att det fattas kunskap eller andra begränsningar som gör 

att hjälpmedel behövs (Kirkevold 2000). Författarna anser att vid DMT2 är egenvård 

den främsta behandlingen för att bibehålla hälsan, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan kan förmedla denna kunskap för att öka självständigheten och att ta 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20JZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30143020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebire%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29386030
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
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ansvar över sjukdomen. För att klara av att informera personer om vikten av att sköta 

sin egenvård krävs det kunskap hos sjuksköterskan. I bästa fall så stärker detta 

personers möjligheter att ta kontroll över sin egen situation (ibid). Orem anser det var 

viktigt att varje individ tar initiativet för sina egna omvårdnadsbehov för att bibehålla 

sin hälsa och välbefinnande (Kirkevold 2000). 

 

4.2.1 Metodologisk aspekt- datainsamlingsmetod 

Sju av de tio studierna som användes för att bygga denna studiens resultat var 

genomförda med individuella face-to-face intervjuer (Benavides- Vaello & Brown 

2016; Graffigna et al. 2014; Halperin et al. 2017; Islam et al. 2017; Johansson et al. 

2015; Mulligan et al. 2017 & Svedbo- Engström et al. 2016). Face- to face intervjuer 

anses vara det mest respekterade tillvägagångssättet vid en intervju och innebär att 

intervjuaren träffar deltagaren personligen för att ställa frågor. Kvaliteten på 

informationen är ofta hög och bortfall av deltagare är ofta låg. Dock kan denna metod 

vara kostsam på grund av förberedelser innan intervjun och intervjuträning med den 

som skall hålla i intervjuerna. Två av studierna använde sig av fokusgruppsintervjuer 

(Bernhard et al. 2017; Shirazian et al. 2015) som enligt Polit och Beck (2012) innebär 

att fem människor eller fler samlas för en planerad diskussion inom ett ämne. För att 

skapa en bra gruppdynamik är det bästa sättet att dela in deltagarna i grupper där 

människorna har något gemensamt, som liknade bakgrund eller av samma kön. Dock 

kan detta tillvägagångssätt innebära begränsningar, till exempel om en person inte vågar 

uttrycka sig i grupp, att gruppdeltagarna reagerar på varandras åsikter och att det leder 

till ett större uttryck och en djupare diskussion än vad frågan annars skulle ha gjort. En 

till utmaning är att den som leder fokusgruppsintervjun måste höra allas berättelser och 

inte bara de som pratar mest (ibid). En studie genomfördes med 

fokusgruppsdiskussioner (Nguyen, Sepulveda & Angulo 2017). Författarna anser att 

individuella intervjuer ger en djupare inblick angående studien och det som berör 

ämnet. Att vara deltagare i en studie betyder att de enligt etiska principer har godkänt att 

delta och har en inblick i vad studien handlar om innan intervjun, vilket gör att 

deltagaren är villig att dela med sig av sina erfarenheter/upplevelser. Trots detta är 

människor olika gällande talets förmåga, vissa är fåordiga medan andra pratar 

obehindrat. En förutsättning är att den som leder intervjun kan inge förtroende och att 

deltagaren vågar öppna sig, detta gäller även i en stor grupp men där spelar storleken på 

gruppen roll. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
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Alla använde sig av ljudinspelningar förutom två, Graffigna et al. (2014) och Johansson 

et al. (2015), där ingen information om det nämns i deras metodavsnitt. Enligt Polit och 

Beck (2012) är ljudupptagning av intervjun en säkrare metod jämfört med anteckningar 

för att sedan transkriberas, denna metod rekommenderas att göra vid alla kvalitativa 

intervjuer för att garantera att det är deltagarens uttryck och inte någon annans. 

Författarna anser att en ljudinspelning säkrar resultatet på en intervju eftersom det då är 

fler som kan lyssna på inspelningen och därmed inte bara speglas från ett håll. 

 

Graffigna et al. (2014) samlad in semistrukturerade dagböcker för att sedan genomföra 

intervjuer som utvecklade personernas berättelser. Dagböcker är enligt Polit och Beck 

(2012) ett bra sätt att samla in intim och detaljerad information om en persons liv på, 

men det kräver att deltagaren är samarbetsvillig samt att personen har skrivfärdigheter. 

Författarna anser att dagböcker kan vara till hjälp för djupare insikter hos både deltagare 

och intervjuaren eftersom den skrivs i utan andras påverkan. Detta ger en bredare 

förståelse för studien syfte. 

 

Studier gjorda av Benavides- Vaello och Brown (2016); Bernhard et al. (2017) 

genomfördes med delvis översättning beroende på deltagarnas språkkunskaper. Medan 

Islam et al. (2017) genomförde intervjuerna genom att guiden översattes till 

modersmålet. Nguyen, Sepulveda och Angulo (2017) som gjorde 

fokusgruppsdiskussion använde sig av en tolk under diskussionen, ljudinspelningen 

översattes sedan till engelska av en certifierad tolk. Då språket är ett av de sätt 

människor kan kommunicera på, vid en intervju på ett annat språk kan det riskera att 

inte all information kommer fram från den som ställer frågorna till deltagaren och vice 

versa. När människan använder sitt modersmål används mer än bara ord, till exempel 

hur orden uttalas och i vilken mening det används. Vid samtal med hjälp av tolk eller 

samtal på ett annat språk så kan det vara svårare att få fram alla nyanser. Vilket i denna 

studie kan ses som en svaghet eftersom flera av de granskade studierna använde sig av 

tolk eller översättning. 

 

4.3 Metoddiskussion  

En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2012) ett sätt satt samla in kunskap inom ett 

specifikt område från tidigare forskning. Författarna ansågs att detta var ett lämpligt 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
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tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte då mycket forskning inom ämnet redan 

fanns. Vidare användes en beskrivande design för att svara på studiens syfte vilket Polit 

och Beck (2012) beskriver som en passande design för att observera, beskriva och 

dokumentera olika aspekter av en situation. 

 

Sökningarna genomfördes i databasen Medline vid PubMed. Att söka kunskap endast 

utifrån en databas kan ses som en svaghet men eftersom att Medline enligt Polit och 

Beck (2012) anses vara den främsta källan vid forskning som rör medicin, hälsa och 

omvårdnad ansåg författarna att antalet artikelträffar var tillräckliga för den aktuella 

studien. Författarna valde relevanta ämnesord som alla ingår i studiens syfte och 

frågeställning vilket kan ses som en styrka då det gav ett mer specifikt sökresultat med 

studier som svarade på det valda syftet. Den booleanska termen ”AND” återfinns 

mellan alla sökord i sökresultatet vilket kan ses som en styrka eftersom det gav ett mer 

specifikt resultat. 

 

Inklusionskriterier som användes för studien var vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats vilket är relevant till det valda syftet som enligt Polit och Beck (2012) beskriver 

kvalitativa artiklar människors upplevelser (ibid). Artiklarna skulle vara utifrån 

patientperspektiv för att kunna beskriva personers upplevelser. Författarna valde att 

exkludera artiklar gällande gravida med diabetes och artiklar som jämförde olika 

behandlingsformer då dessa frångick det valda syftet. Artiklar som inte var av 

primärkällor föll bort utifrån examensarbetets riktlinjer. Polit och Beck (2012) beskriver 

att inklusions- och exklusionskriterier används för att specificera vilka egenskaper 

individer i en studie ska uppnå (ibid). Även artiklar som inte var tillgängliga i fulltext 

exkluderades vilket kan ses som en svaghet då eventuellt relevanta artiklar kan ha fallit 

bort. Författarna anser dock att resultatet är trovärdigt och generaliserbart tack vare att 

resultatet i de lästa studierna hade ett genomgående samstämmighet trots att studierna 

var genomförda i olika delar av världen.  

 

Författarna valde att begränsa sökningarna till artiklar som var publicerade under de 

senaste fem åren eftersom både forskningen och tekniken utvecklas snabbt inom 

diabetesvården. Att inkludera nyare forskning anser Polit och Beck (2012) vara mer 

trovärdigt. Deltagarnas ålder begränsades till 19-64 år eftersom författarna var 

intresserade av arbetsföra personers upplevelse av sjukdomen och egenvård vid DMT2 
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och eftersom äldre personer har större risk att redan ha andra sjukdomar som kan 

påverka personens möjlighet till egenvård. 

 

Studiernas metod- och resultatdel lästes var för sig men även tillsammans av båda 

författarna flertalet gånger vilket minskar risken för feltolkningar. Att föreliggande 

litteraturstudies författare har svenska som modersmål kan ses som en svaghet då 

studierna som användes var skriven på engelska. Studierna granskades både på engelska 

och översattes till svenska med hjälp av lexikon vilket kan vara en orsak till möjliga 

översättningsfel. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturstudies resultat kan öka sjuksköterskors förståelse över den 

ständiga utmaningen personer med DMT2 lever med. Dessa personer har ett varierat 

behov av stöd, olika förutsättningar, besitter olika mycket kunskap om sjukdomen och 

har ett varierat egenvårdsbehov vilket sätter sin grund för hur viktigt personcentrerad 

omvårdnad är för denna patientgrupp. Om sjuksköterskor får en större insikt om vilka 

utmaningar och vad som är betydelsefullt för personer med DMT2 blir det också lättare 

för sjuksköterskor att stötta dem till en bättre följsamhet i egenvårdsbehandlingen.  

Att förstå hur viktigt det är att avsätta tillräckligt med tid och resurser för att personer 

med DMT2 ska känna att sina behov är tillgodosedda och att som sjuksköterska vara 

lyhörd, att ge konkreta och genomförbara egenvårdsråd ökar DMT2 personers hälsa 

vilket samtidigt risken för komplikationer som på sikt minskar arbetsbelastningen för 

vårdpersonalen i stort.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning är viktigt på grund av den utveckling WHO förespråkar om att antalet 

personer som insjuknar i DMT2 ständigt ökar. För att hjälpa dessa personer till ett så 

normalt liv som möjligt och med undvikande av komplikationer krävs fortsatt forskning 

om nya och förbättrade hjälpmedel samt utvecklade omvårdnadsåtgärder för att 

sjuksköterskor ska kunna stödja personer med DMT2 i deras egenvård. 
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4.6 Slutsats 

Denna studie förtydligar vikten av att sjukvårdspersonal och sjuksköterskor har goda 

kunskaper om sjukdomen och egenvården för att på bästa sätt vara omvårdnadsstöd till 

personer med DMT2. Den visar även vikten av pedagogiska kunskaper vid information 

till personerna med DMT2, detta för att minska missförstånd och stärka personerna i 

deras egenvårdsbehandling.  
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Johansson et 

al. 2015 

Manoeuvring between anxiety and 

control: Patients´experience of 

learning to live with diabetes: A 

lifeworld phenomenological study. 

Kvalitativ 5 män 

7 kvinnor 

 45-75 år 

Deltagarna valde platsen där intervjuerna skulle 

äga rum, fem deltagare valde att genomföra 

intervjun i deras hem medan 7 deltagare valde att 

göra den på vårdenheten.  

Dialectic process 

Mulligan et 

al. 2017  

 

Barriers and enablers of type 2 

diabetes self-management in people 

with severe mental illness. 

Kvalitativ 9 män 

5 kvinnor 

18 år > 

En intervjuguide användes och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med ljudinspelning i ett 

enskilt rum. 

 

TDF kodning 

Nguyen, 

Sepulveda & 

Angulo 2017 

"It Feels Good to Know That 

Someone Cares". Hispanic Adults’ 

Motivations for Attending Diabetes 

Education Classes. 

Kvalitativ 19 vuxna  

18 år > 

Sju fokusgruppsdiskussioner genomfördes med en 

spansk tolk. Diskussionerna ljudsinspelades och 

transkriberades för att sedan översättas till 

engelska. Diskussioner användes istället för 

intervjuer för att underlätta för deltagare som inte 

ville genomföra enskilda intervjuer. 

Atlas-Ti Software 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
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Shirazian et 

al. 2015 

 

The self-management experience of 

patients with type 2 diabetes and 

chronic kidney disease: A qualitative 

study. 

 

Kvalitativ 14 män  

9 kvinnor 

18-79 år 

 

Ett team med psykiatriker, neurolog och 

socialarbetare utvecklade frågor till 

fokusgruppen. Tre semistrukturerade 

fokusgrupper genomfördes. 

Fokusgruppeintervjuerna genomfördes 

tillsammans med ljudinspelning. Fyra frågor var 

ställda under intervjuerna och efter varje fråga 

fanns möjlighet för deltagarna att förklara 

erfarenheter kring egenvården. 

Tematisk analys 

Svedbo- 

Engström et 

al. 2016 

 

What is important for you? A 

qualitative interview study of living 

with diabetes and experiences of 

diabetes care to establish a basis for a 

tailored Patient-Reported Outcome 

Measure for the Swedish National 

Diabetes Register. 

Kvalitativ 14 män 

15 kvinnor 

18 år > 

Ljudinspelade semistrukturerade individuella 

face-to- face intervjuer. Deltagarna fick beskriva 

viktiga aspekter och erfarenheter om livet med 

diabetes, med följdfrågor för att få en djupare 

förståelse. De flesta intervjuerna genomfördes på 

en vårdklinik och bakgrundsdata samlades in vad 

varje intervju. 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Svedbo%20Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Svedbo%20Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
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Tabell 3 Översiktstabell över inkluderade artiklars syfte och resultat 
Författare Syfte Resultat 

Benavides- Vaello & Brown 

2016 

Att utforska hur latinamerikanska kvinnor med 

låginkomst framgångsrikt hanterar sin diabetes 

typ 2, vad gäller mat i sociala sammanhang. 

Hur latinamerikanska kvinnor använde sig av speciella strategier för att anpassa 

dieten. En önskan om att undvika komplikationer men samtidigt tillät de sig att 

ibland fuska med dieten, en balans i olika sociala sammanhang och förväntningar.  

Bernhard et al. 2017 Att identifiera utmaningar och strategier hos 

personer med diabetes mellitus typ 2, med 

inriktning på läkemedelshanteringen med fokus 

på deras nätverk. 

Den personliga situationen, resurser och kunskaper som finns påverkar egenvården. 

Faktorer som påverkar medicinhanteringen. Förhållandet mellan patienter och 

sjukvårdssystemet påverkar egenvården. 

 

Graffigna et al. 2014 Att identifiera erfarenheter och attityder hos 

patienter med diabetes typ 2, hur de hanterar 

egenvård i dagliga livet. 

Beskrev patienters känslor, tankar och ageranden som påverkade egenvården. Vilka 

faktorer som var avgörande för hanteringen av egenvård vad gällde kost, fysisk 

aktivitet, vårdkontakt. 

Halperin et al. 2017 Syftet var att få patienternas infallsvinkel på 

kvalitén på vården, för att genom kunskap kunna 

utveckla specialiserad diabetesvård. 

Som en del av en större studie framgick att patienter rankade säkerhet som den 

viktigaste vården. Därefter patientcentrerad vård. Säker och effektiv vård innebär för 

patienter att undvika komplikationer. Deltagande i vården och personcentrerad vård 

ansågs viktig. 

Islam et al. 2017 Patienters perspektiv och erfarenheter av att ta 

orala hypoglykemiska läkemedel och utforska 

faktorer som bidrar till följsam behandling av typ 

2 diabetiker i Bangladesh. 

Många hade grundläggande kunskaper om sjukdomen, dess konsekvenser och 

medicinering, men trots detta förekom missuppfattningar. Bristande information om 

egenvård och följsamhet från sjukvårdspersonal sågs som ett problem. Faktorer som 

påverkade egenvården var oro för biverkningar, att glömma bort att ta sin medicin 

och höga medicinkostnader. 

Johansson et al. 2015 Att beskriva erfarenheter av att leva med diabetes. Det framkom att det lättare att klara av egenvården vid diabetes när den drabbade 

hade accepterat sin sjukdom. Att ta eget ansvar och att nå målen vid egenvård var 

lättare med kunskap om sjukdomen och dess egenvårdsåtgärder. 

Mulligan et al. 2017  Att identifiera upplevda hinder och möjligheter 

för effektiv egenvård hos personer med psykisk 

sjukdom och diabetes typ 2. 

Personer med psykisk ohälsa ansåg att egenvården vid typ 2 diabetes var viktig och 

dom var medveten om riskerna med dålig diabeteskontroll. Stöd från familj och 

sjukvårdspersonal ansågs vara viktig då de fick kämpa för att sköta egenvården.  

Nguyen, Sepulveda & Angulo 

2017 

Syftet var att utforska latinamerikanska vuxnas 

motivation till att delta i diabetes 

egenvårdsutbildningar, och att identifiera 

effektiva strategier för att främja deltagande i 

klasserna. 

De fem huvudteman som framkom för att delta i utbildningsklasserna var önskan om 

att göra bättre på grund av erfarenhet av död i familjen, frustation angående 

kroppsliga förändringar, tillgång till information fritt som annars är otillgänglig, ta 

kontroll över sin egenvård och att bli erbjuden stöd och information. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Benavides-Vaello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Brown%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27301464
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Graffigna%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966036
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Halperin%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28549668
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Islam%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28327202
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mulligan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28306182
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Nguyen%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Sepulveda%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Angulo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28558495
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Shirazian et al. 2015 Att utforska uppfattningar kring egenvård vid typ 

2 diabetes och kronisk njursjukdom. 

Det som framkom var personers känslomässiga reaktioner relaterat till sjukdomarna. 

Familjens inverkan på egenvården var både vara ett stöd och ett hinder. Utmaningar 

vid egenvård. 

Svedbo- Engström et al. 2016 Syftet var att beskriva viktiga aspekter i livet för 

vuxna personer med diabetes. 

Stöd, vägledning och professionell hjälp från diabetesvården var en avgörande resurs 

för att hantera sin diabetes. Att tillmötesgå varje individs behov för att underlätta 

livet med diabetes ansågs viktigt. 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Svedbo%20Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013595
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