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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes typ 2 (DMT2) står för majoriteten av all diabetes i Sverige som 

internationellt, vilket har satts i samband med vår moderna livsstil, minskad fysisk aktivitet 

och en tilltagande ökning av kroppsvikt. Orsaken kan t.ex. relateras till patientens ärftliga 

betingad eller individens levnadsvanor. Egenvård är viktig för att förebygga eller minska 

senkomplikationer. 

 

Syftet: Syftet med det föreliggande examensarbetet var att beskriva vuxna patienters 

erfarenheter av egenvård vid DMT2 samt granska datainsamlingsmetoder och urvalsgrupp 

använts i artiklarna.  

 

Metod: Litteraturstudie utfördes med en beskrivande design där sammanfattas 12 kvalitativa 

artiklar. 

 

Huvudresultat: Patienter hade positiv inställning livsstilsförändringar och började ta ansvar 

för sin egenvård. En del patienter hade svårigheter att ta till sig kunskaper och tillämpa dessa i 

sin egenvård, arbetssituation påverkad, låg inkomst och en känsla av utanförskap både från 

hemmet och omgivningen. En del av patienter upplevde socialt stöd från familj och 

närstående samt hade god kontakt med vården.  

 

Slutsats: Föreliggande examenarbete visade att patientens levnadssituation, relation till sin 

omgivning måste sättas i centrum. Patienten möjlighet att få en vårdkontakt förbättras, med 

syfte att ge individanpassad kunskap, motivera och ge mer tid. Vidare forskning bör 

undersöka familjens förhållningssätt till personen som har DMT2 för att få en djupare 

förståelse om vad familjen kan göra för att skapa en holistisk syn. 
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Abstract  

 

Background: Diabetes type 2 (DMT2) accounts for the majority of all diabetes in Sweden as 

well as global, which has been associated with our modern lifestyles, reduced physical 

activities and an increase in body weight. Causes can be, for example, related to the patient's 

hereditary condition or the individual's living habits. Self-care is important to prevent or 

reduces the late complications. 

 

Aim: The aim of the present thesis was to describe adult patients’ experiences of self-care 

with DMT2 and examine the data collection methods and sample group used of the articles. 

 

Methods: A literature study was conducted with a descriptive design summarizing 12 

qualitative articles. 

 

Main result: Patients had positive attitude to lifestyle changes and began taking 

responsibility for their self-care. Some patients had difficulty in acquiring knowledge and 

applying them for their own care, affected in work situation, weak income and a sense of 

alienation both at home and surrounding. Some of patients experienced social support from 

family and close relatives and had good contact with healthcare. 

 

Conclusion: The present study shows that the patient's living situation, relationship with his 

surrounding, must be placed at the center. The patient possibilities for care contact should be 

improved in order to give him individualized knowledge, motivate and give more time.  
Further research should investigate the family's approach to the person with DMT2 to gain a 

deeper understanding of what the family can do to create holistic view. 
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1. Introduktion 

1.1 Prevalens 

Agardh och Berne (2010) beskriver att Diabetes Mellitus Typ 2 (DMT2) står för majoriteten 

av all diabetes såväl i Sverige som internationellt. I Sverige finns det Cirka 350,000 personer 

har fått diagnosen diabetes. Det beräknas att 20–25 procent av befolkningen har ärftlig 

diabetes. Enligt Socialstyrelsen (2017) ökar diabetes kontinuerlig i hela världen, framför allt 

DMT2. Detta har satts i samband med vår moderna livsstil, minskad fysisk aktivitet och en 

tilltagande ökning av kroppsvikt. Detta ställer ökningen av diabetes växande krav på 

sjukvården i det moderna västerländska samhället. Sjukvården måste verka för att stimulera 

preventiva livsstilsåtgärder. Socialstyrelsen ger nya nationella riktlinjer som vägledning för 

hur diabetes i Sverige bör behandlas på ett evidensbaserat sätt och med god 

kostnadseffektivitet. Alvarsson (2010) beskriver att en annan bidragande orsak till ökningen 

är att befolkningens livslängd har ökat, och högre ålder medför ökad risk för DMT2. 

Förekomsten av DMT2 uppvisar globalt en viss övervikt för det manliga könet. Uppfattningen 

är att sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor i åldern under 65 år. Efter 65 års-åldern 

är förekomsten av diabetes ungefär lika mellan könen. 

 

1.2 DMT2 definition, patofysiologi och symptom 

Diabetes är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar vilka har gemensamt: för höga 

nivåer av socker i blodet. Diabetes betraktas som en av de stora folksjukdomarna. Diabetes 

mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av hög plasmaglukoskoncentration i 

blodet (plasma som är en del av blodets innehåll. Glukos är ett annat namn för socker).  

Orsaken är nedsatt produktion av insulin (Agardh & Berne, 2010). Insulinbrist beror på att 

bukspottkörtelns betaceller minskar insulinproduktionen, eller att vävnader blir resistenta mot 

insulin och lagrar insulin i blodet. Det finns olika typer av diabetes såsom LADA (Latent 

Autoimmune Diabetes in Adults), MODY (Maturity Onset Diabetes in Young), 

graviditetsdiabetes, diabetes mellitus typ -1 (DMT1) och DMT2 diabetes. Dessa typer av 

diabetes har helt olika bakomliggande orsaker. DMT2 är den vanligaste och innebär förhöjd 

plasmaglukos. Bakomliggande orsaker till DMT2 kan t.ex. relateras till förhöjda blodfetter, 

högt blodtryck, stigande ålder, rökning och bristande motionsvanor samt övervikt (Mulder 

2008; Piccolo, Subramanian, Pearce, Florez & McKinlay 2016; Chul et al. 2018; Lotta et al. 

2015). En studie av Tingting et al. (2018) tyder på att det framför allt är bukfetma som är en 

riskfaktor för typ 2-diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa personer har högt BMI 

(Body Mass Index), vilket innebär att kroppsvikt (kg) divideras med längden i kvadrat. BMI 
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värden över 25 räknas som övervikt. De vanligaste symtomen för diabetes är törst, trötthet, 

försämrad syn, klåda i underlivet, tätare urinträngningar samt stickningar i extremiteterna. 

 

1.3 Diagnos, behandling och komplikationer vid DMT2 

Studier beskriver att DMT2 utvecklas långsamt, och när diagnosen fastställas är 

blodsockervärden oftast inte lika högt som DMT1. Undersökning utförs med hjälp av 

urinprov och p-glukosblodprov, vilket ger indikation på hur blodsockervärdet ligger (P står 

för plasma). Om blodprovet tas i venöst, och blodsockervärdet ligger på 11,1 mm/l eller 

högre, innebär det att individen har diabetes. I dag kan man använda HbA1c (Glykoserat 

hemoglobin) för att ställa diagnosen och det provet kan tas när som helst på dagen utan att ha 

fastat innan. HbA1c är ett blodprov som ger en indikation på hur blodsockervärdet legat två 

till tre månader tillbaka. Ett värde över 48mml/mol talar om att man har diabetes och man bör 

kontrollera blodsockervärden både fastande och efter måltid. Vid DMT2 kan det krävas 

upprepade fastande blodsockerkontroller HbA1c eller blodsockerbelastning ”oral 

glukostolerans”, för vuxna innebär det att man på fastande mage får dricka en lösning med 75 

gram druvsocker efter det att blodsockret mätas. Efter två timmar mäts blodsockret igen. 

Dessa blodprov visar om individen att har diabetes, men inte vilken typ. Om diagnosen 

bekräftat att denne har diabetes DMT2, kommer individen att gå igenom ytterligare 

undersökningar, med syftet att upptäcka om det finns risk till förhöjda blodfettet eller 

blodtryck. Detta genomförs för att förebygga risken till stroke eller hjärtinfarkt (Alvarsson, 

2010; Lotta et al. 2015; Mulder 2008; Agardh & Berne 2010). En studie av Bramlage et al. 

(2016), beskriver att behandlingen typ 2-diabetes inriktas mot att rätta upp insulinresistens 

och insulinbrist. Efter att patienten har haft sin diagnos påbörjas behandlingen med råd om 

ändrad livsstil samt om det behövs ordineras läkemedelsbehandling. Franz, Boucher, Rutten-

Ramos och VanWormer (2015) beskriver att viktminskningen är viktig åtgärd som kan 

uppnås genom att minska intagning av kalorier, kolhydrater och fett samt förhindra de 

negativa metabola konsekvenserna av fetman. Enligt SBU - Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (2010) är det viktigt att individualisera behandlingsmålen med 

glukossänkande behandling vid DMT2 och förebygga risken för komplikationer. Risken för 

komplikationer ökar i samband med stigande HbA1c. Agardh och Berne (2010) beskriver att 

försenad diagnos och kroniska höga blodsockervärden kan leda till risk för komplikationer. 

Diabeteskomplikationer är retinopati (synförändringar och blindhet), nefropati (skadar de små 

blodkärl i njurarna), ateroskleros (åderförfettning) vilket bildas fettet insida i blodkärlen och 
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detta kan bidra till hjärt- och kärlsjukdom, neuropati (nervsjukdom) vilket kan utvecklas till 

svårläkta diabetiska fot sår med risk för amputation. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll  

Wiklund och Lindwall (2012) betonar att Svensk sjuksköterskeförening (2009) lyfter fram ett 

antal kriterier för att ett yrke ska få betecknas som profession. Detta följer etiska regler och 

bygger på autonomi dvs. självbestämmande. Dessutom ska utbildning leda till legitimation, 

vilken värderas högt av samhället om kliniskt verksamma sjuksköterskor tillämpar 

omvårdnadsteorier. Dessa teorier lägger fokus på humanistisk människosyn vilken omfattar 

kunskap, om människan, hälsan och välbefinnandet i sambandet med födelse, lidande och 

död. Vidare förklarar Wiklund och Lindwall (2012) att grundutbildade sjuksköterskor tar 

ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att omvårdnad utförs åt 

patienterna. Ledaskap är också en viktig uppgift för sjuksköterska som arbetsledare. 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men omvårdnad är hela tiden 

kärnan i arbetet. Vilket beskrivet i International Council of Nurses (ICN) sjuksköterskans 

grundläggande ansvar; är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska 

lidande (Socialstyrelsen, 2017; ICN, 2002). 

Wikblad (2012) beskriver att diabetessjuksköterska är grundutbildade sjuksköterska med 

specialistutbildning inom diabetesområdet. I grunden är denne sjuksköterska och som har ett 

självständigt arbete, där en stor del av jobbet går ut på att bedriva hälsofrämjande insatser, 

vilket riktas mot patienter som har diabetes. De sedvanliga arbetsuppgifterna för en 

diabetessjuksköterska är avancerade bedömningar, vårdplanering, stöd till egenvård och 

uppföljning av patienter samt förskrivning av förbrukningsartiklar inom diabetesvård. Vidare 

kan även att leda och samordna vårdarbetet ingå i jobbet. Diabetessjuksköterskan bör vara 

välinsatt i medicinisk behandling, bör kunna följa upp och förslå ny behandling. Exempelvis 

tabletter eller insulininjektioner om mat och motionsbehandlingen inte är tillräckligt för att 

hålla blodsockervärden på rekommenderad nivå. Stegvis förändring och uppmuntran kan 

behövas i större eller mindre omfattning. Samarbete med andra professioner inom och utom 

diabetesteamet ger förutsättningar för att en god diabetesvård ska kunna bedrivas. Enligt 

Socialstyrelse (2017) beskriver att diabetessjuksköterskan ger egenvårdsråd t.ex. kost och 

fysisk aktivitet är viktig för att förebygga det höjda blodsockret. För att stödja individen som 

behöver hjälp skall hen klargöra vilken typ av omvårdnad denne behöver. 

Diabetessjuksköterskan måste ta reda på mer om hur patienten upplever sina behov och hur 
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dessa behov ska kunna tillfredsställas på bästa sätt, samt att främja en utveckling av patientens 

egenvård så att hen klarar att på bästa sätt uppnå ett så gott välbefinnande som möjligt. 

 
1.5 Omvårdnaden vid DMT2 

Nationella riktlinjer gällande omvårdnadsåtgärder vid diabetes innebär att sjuksköterskan 

måste se på patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Det kan uppstå situationer som ställer stora 

krav på patienten eller dennes närstående att denne inte kan klara av att hantera egenvård. Då 

behövs stöd från professionella. Omvårdnad syftar då till att kompensera det som individen 

inte själv klarar av att göra, om att stötta hen/hens närstående till att kunna tillfredsställa den 

sjukes behov (Socialstyrelsen 2017). I omvårdnaden av diabetes används olika hjälpmedel för 

att mäta blodsocker och administrera läkemedel. En rutinkontroll på blodsockret består av 

enklare kontroller varannan till var sjätte månad, medan en grundligare kontroll genomförs 

minst en gång om året. Årliga kontroller kan genomföras hos allmänläkare eller hos 

diabetessjuksköterska. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att praktiska och 

informativ undervisning om hur olika hjälpmedel används. På de flesta större vårdcentraler 

och sjukhus finns diabetesteam, och i dem ingår sjuksköterska som har särskild goda 

kunskaper om diabetes. En stor del av diabetessjuksköterskans uppgift är att hjälpa till att 

förändra livsstilen om det behövs och komma till rätta med beteenden som kanske passa ihop 

med sjukdomen. Detta gör att diabetessjuksköterskan fungerar som patientansvarig för att 

både patienterna och deras anhöriga få den information, undervisningen och handledning som 

behövs (Alvarsson 2010).  

Skafjeld och Graue (2013) betonar att diabetessjuksköterskans bör kunna skapa trygga 

förutsättningarna för kontakt, att ta sig tid att lyssna till patientens berättelse och ge utrymme 

för patientens känslomässiga yttringar för att kunna uppfölja patientens känslomässiga 

reaktioner. För att kunna ha en helhetssyn i uppföljningen krävs att sjuksköterska är trygg i 

sin roll, och hitta rätt balans mellan närheten och avstånd till den sjuke som har diabetes. Vid 

omvårdnaden måste sjuksköterskan förstå hur samspelet mellan patientens sjukdom, dennes 

psykiska tillstånd och dennes sociala relationer påverkar patientens känslomässiga reaktioner.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1983:763) beskriver att vården ska ske på lika villkor, till för 

alla, vård ska ges med respekt för patientenssjälvbestämmande, med syfte att möjliggöra för 

denne att vara aktiv delaktig i sin egenvård.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1983:763) 

arbetar sjuksköterskan preventivt.  Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006); Milhomem, 

Mantelli, Lima, Bachion och Munari (2008) förklarar att enligt teorin om egenvård skall 

diabetessjuksköterskan använda sin omvårdnadskunskap och förmågan för att främja 

utveckling av patientens egenvårdförmåga och för att tillfredsställa patientens egenvårdkrav.  
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1.6 Teoretisk referensram 

Teoretisk referensram för examensarbetet är egenvård. Examensarbetet beskriver att enligt 

Orems teori om egenvårdsbalans utförs egenvård av adekvata individer. När denne är redo att 

ta emot information och rekommendation så kan egna beslut fattas kring egenvårdsåtgärder 

och dess betydelse för hälsa och välbefinnande (Hartweg 1991; Mohammadpour, Rahmati, 

Khosravan, Alami & Akhond, 2015).  

 

1.6.1 Egenvårdsbalans 
Egenvård enligt Orem som handlar om de handlingar som individen tar initiativet till att börja 

genomföra de handlingarna på egenhand för att upprätthålla sin hälsa och välbefinnandet samt 

att känna mening med sitt liv. Vidare framhåller Orem att egenvård är de åtgärder som 

individen själv kan vidta vid sjukdom, för att ta ansvaret för sin egenbehandling. Detta 

stimulerar benägenhet hos individen till att använda sina egna resurser i en hälsa befrämjande 

syfte. Individen har förmåga att identifiera sitt egenvårdbehov, bedöma de behoven och välja 

hur ska förhålla sig till dem. Orem anser också att individen upplever sin hälsosituation 

utifrån sin egen synpunkt, och kan uppnå välbefinnande genom att delta i sin egenvård, vilket 

påverkas av olika faktorer som individens bakgrund, utbildning, erfarenheter, kunskaper om 

hälso-sjukvården och dennes attityder till livet och till andra som finns omkring. Detta 

möjliggör för individen Utifrån de faktorer skall sjuksköterskan känna till vilken insikt 

patienten har i sin situation och vilken uppfattning patienten har om sin förmåga att medverka 

i egenvård och samarbeta med vårdpersonalen. Författarna beskriver vidare att det finns olika 

sätt att förhålla sig till behandling och uppföljning i vården, Å ena sidan finns ett 

förhållningssätt baserat på följsamhet, syftet är då att följa de råd/instruktioner som vården ger 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006; Milhomem et al. 2008; Skafjeld och Graue 2013).  

Compliance: att vårdpersonalen ska fatta alla viktiga beslut och patientens uppgift är att 

anpassa sig till eller följa behandlingsråden. I dag handlar mycket av omvårdnaden att 

patienten bör lära sig att sköta så mycket som möjligt av sin egenvård (Alvarsson 2010).  
 
1.7 Erfarenhet  

Erfarenhet innebär den känsla eller det intryck som individen får när hen har gått igenom 

något som upplevdes eller kändes spännande eller obehagligt (Egidius 2008). Agardh och 

Berne (2010) beskrivning om egenvård handlar om hur behandlingen ska gå till när det gäller 

kost, medicin och motion skall hanteras på gott sätt i det dagliga livet. Erfarenhet om vad man 

klarar själv samt när och hur snabbt sjukvården ska kopplas och få hjälp är en viktig del i 

egenvård. 
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1.8 Problemformulering 

DMT2 står för majoriteten av all diabetes såväl i Sverige som internationellt, vilken ökar med 

stigande ålder, och utvecklas successivt under åren. DMT2 orsaks av insulinbristfrisättning 

eller insulinresistensen i kroppens cellvävnader. Det beräknar att 20–25 procent av 

befolkningen har ärftlig diabetes, och cirka 3% av svenska befolkning har DMT2. DMT2 

kräver viktiga insatser från sjuksköterskan samt åtskilliga egenvårdsinsatser från patienten. 

Det innebär att det finns ett behov av att sammanställa kunskap och aktuell forskning av 

patientens erfarenheter kring egenvård. Diabetes ökar i världen och det är viktigt att bidra med 

ytterligare för att förstärka patientens vilja att ta till sig information. Genom en god relation 

mellan patienten och sjukvårdpersonal, kan det leda till en förbättring av patientens kunskap 

om egenvård och vad som behövas för att förbättra patientens egenvård. Därför har ett 

examensarbete genomförts. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva vuxna patienters erfarenhet av egenvård vid DMT2 

samt granska vilka datainsamlingsmetoder och urvalsgrupp författarna till artiklarna har 

använt. 

1.10 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har patienter med DMT2 som berör egenvård? 

2. Vilka egenvårdsuppgifter har patienter? 

3. Vilka datainsamlingsmetoder och urvalsgrupp har artiklarna använt sig av? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande examensarbete var en beskrivande litteraturstudieöversikt som baserade på 

analys av enbart kvalitativa artiklar. Fokus har varit på vuxna patienters erfarenheter av 

egenvård vid diabetes. Genom att använda de tidigare kunskaper utifrån kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som finns och behandlar problemområdet, får man en bild av de 

kunskaper som finns gällande patienters erfarenheter om egenvård vid DMT2 (Polit & Beck, 

2017; Friberg 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Litteraturen söktes på Gävle Högskolas databaser Medline via PubMed och Cinahl. Medline 

via Pubmed erbjuder mer artiklar som handlar om biomedicinska inriktningar och 
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omvårdnaden. MeSH (Medical Subject Heading) används för att lättare identifiera nyckelord 

som ansågs relevanta med studieområdet (Polit & Beck, 2017).  

Sökord på Medline via PubMed ”Diabetes Mellitus Type 2” söktes med (MeSH Major Topic) 

vilket kan visa som huvudämne. “Self-Management, Self-Care” söktes med (MeSH -termer) 

och ”Patient experience” söktes med (fritext). Sökord i Cinahl (Cumulative index to Nursing 

and Allied health literature), används följande sökord,” Diabetes mellitus typ- 2” söktes med 

MH (Cinahl Heading) och (fritext) används:” patient experience”, ” Self-Management”.  

Sökorderna kombinerades med söktermen AND, se tabell 1. AND är en sökoperatör som 

kallas för booleansk sökoperatör vilket hjälper att kunna avgränsa sökningen. Detta leder till 

att träffa som förekommer innehåller bara sökorden, och ökar sannolikheter att de artiklarna 

som framkom svarar på syftet med examensarbetet. Sökning på båda PubMed och CINAHL 

begränsade mellan 2008–2018, fulltext, vuxna människor, språket engelska och Peer 

Reviewed vilket innebär att artiklarna har granskats (Polit & Beck, 2017).  

 

Tabell 1. Resultat av databassökning 

Databas Sökdatum och 

begränsningar 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

(exclusive 

dubbletter) 

MEDLINE 
via PubMed  

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult,  
2018-09- 03 

"Diabetes Mellitus, Type 
2"[MeSH Major Topic] 

25988 
 

 

MEDLINE 
via PubMed  

 

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult          
2018-09- 03  

"Self-
Management"[Mesh]  
 

355  

MEDLINE 
via PubMed  

 

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult:19+years, 
2018-09- 03 

"Self-Care"[Mesh] 57  

MEDLINE 
via PubMed  

 

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult 
2018-09- 03 

“Patient’s experience 
(fritext)” 
 

2243  

MEDLINE 
via PubMed  

 

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult          
2018-09- 03 

“Diabetes Mellitus, Type 
2"[MeSH Major Topic] 
AND "Self-
Management"[Mesh]  
 

69 3 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionkriterier; Artiklarna var karaktäriserades som beskrivande kvalitativa. Enlig Polit 

och Beck (2017) granskades artiklarna med IMRAD -strategi vilket innebar att i artiklar ska 

innehålla Introduktion, Metod, Resultat, Abstract och Diskussion.  Artiklarna handlade om 

DMT2 och patienters erfarenheter av egenvård samt vuxna patienter (18+). Begränsningar var 

relevant till syfte och frågeställningar.  

Exklusionkriterier; Litteraturstudier var exklusionskriterium, liksom kvantitativa artiklar, 

artiklar som var skrivet på ett annat språk annat språk än engelska och som fokuserade på 

DMT1 hos barn och ungdomar.   

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar  

Artiklarna söktes med hjälp av kombinationer av sökord som gav träff på 365 artiklar. 

Artiklarnas titel lästes för att se att de var relevant med examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Av dessa, exkluderades 315 titlar bort eftersom de inte svarade syfte och 

frågeställningar, vissa artiklar var kvantitativa ansat samt vissa saknades abstract. Av 

MEDLINE 
via PubMed   

 

10 år, engelska, human, 
fulltext, Adult 
2018-09- 03 

"Diabetes Mellitus, Type 
2"[MeSH Major Topic] 
AND "Self-Care"[Mesh] 
AND patient experience 
(fritext) 

78 2 

Cinahl 10 år, engelska, 
All adult, Full Text; Peer 
Reviewed, Human,  
2018-09- 03 

(MH "Diabetes Mellitus, 
Type 2")  
 

6494  

Cinahl 10 år, engelska, 
All adult, Full Text; Peer 
Reviewed,Human,  
2018-09- 03 

Patient experience (fritext) 15680  

Cinahl 10 år, engelska,All adult, 
Full Text; Peer 
Reviewed, Human,  
2018-09- 03 

Self-Management (fritext) 5186  

Cinahl 10 år, engelska All adult, 
Full Text; Peer 
Reviewed, Human,  
2018-09- 03 

(MH "Diabetes Mellitus, 
Type 2") AND patient 
experience (fritext) 
 

175 5  

 10 år, engelska All adult, 
Full Text; Peer 
Reviewed, Human,  
2018-09- 03 

(MH "Diabetes Mellitus, 
Type 2") AND Self-
Management AND patient 
experience 

43 2 

Totalt:    12 
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resterande artiklar 50 lästes abstract. Av dessa 50 artiklar exkluderades 30 artiklar bort som 

inte svarade på examensarbetets syfte och frågeställningar samt handlade om vårdpersonals 

erfarenheter. Tjugo artiklar öppnades fulltext och 8 artiklar exkluderades bort eftersom vissa 

handlade om DMT1, vissa handlade om barn och ungdomar och vissa hade kvantitativ ansat. 

Då blev12 artiklar som var relevanta till studiens resultat. Flödets schema presenterades i 

figur 1. Polit och Beck (2017) förklarar att de sökord som görs underlättar att komma fram till 

att nå syftet med examensarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys  

Artiklarnas texter som valdes till resultaten lästes noggrant var för sig, för att tolkas rätt och 

för att svara mot syftet som var att beskriva hur patienter med DMT2 upplevde egenvård. 

Artiklarna lästes många gångar mening för mening, för att få en helbild av artiklarnas innehåll 

vilket är ett sätt att säkerställa sig att meningarna stämde överens med syfte med 

examensarbetet. Fokus var att få ett resultat som kunde kopplas samman med examensarbetets 

syfte utan förfalskning eller fabricering. Samtliga artiklar skrevs ut och lästes sedan noggrant 

igenom för att få en överskådlig bild. Efter den första genomläsningen gjordes en 

sammanfattning av studierna, vilket utfördes separat av en och en. Sammanfattningen blev 

sedan grunden till ett dokument som sedan genomlästes tillsammans för att kontrollera att 

fakta fortfarande överensstämde med originalen. Av de valda artiklarna granskades metod och 

resultatdelarna, vilket presenterades i form av tabellen. Studiernas syfte och resultat sattes 

Sammanlagt 365 titlar 
träffades och lästes 

 315 titlar exkluderades bort eftersom de svarades inte 
på syftet och frågeställningar, vissa artiklar var 
kvantitativa ansats, vissa saknade abstract 

 
50 abstract lästes 

 
30 abstract svarade inte på syfte, frågeställning och 
urvalsgrupp, vissa handlar om vårdpersonals 
erfarenheter 

 
20 artiklar öppnades 
i fulltext 

 5 artiklar svarades inte på syfte och frågeställningar.  
3 av dessa var kvantitativa artiklar 

 

12 artiklar valdes  
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ihop till en tabell för att tydliggöra innehållsöversikten, se bilaga- 1 tabell 2. En 

sammanfattning med olika huvudrubriker och underrubriker gjorde att resultaten kunde 

presenteras tydligare. Fem huvudrubriker framkom vilka rubricerades; Patientens förmåga till 

acceptans, sjukdomens inverkan på patientens välbefinnande, faktorer som är av betydelse för 

patientens egenvårdsförmåga och hälso- och sjukvårdens roll, samt metodologiska aspekter. 

Dessa i sin tur separerades i 9 underrubriker. Genom att använda olikfärgade Post-it lappar till 

färgkodning markeringen vid genomgång av utvalda artiklarna. Blev det tydligt att få fram 

skillnader och likheter av patienternas erfarenheter vilket bidrog att få fram olika kategorier. 

Polit och Beck (2017) beskriver att färgkodning är bra metod för att strukturera fakta. För att 

besvara frågeställning tre, genomfördes en analysering av artiklarnas metoder och 

presenterades, se bilaga 2-tabell 3. 

 

2.6 Etiska övervägande 

Föreliggande examensarbete har baserats på tidigare forskningsstudier. Arbetet har utförts 

objektivt, noggrant och utan plagiering. Enligt Forsberg och Wengström (2008) behövs inget 

godkännande att sammanställa en litteraturstudie eftersom den är baserad på tidigare 

forskning och kunskaper. Enligt Friberg (2017) och Polit och Beck (2017) var resultatet 

grundat på patienternas personliga och private tankar samt deras erfarenheter. Författarnas 

egna åsikter har inte påverkat studiens resultat.  

 

3. Resultat 

 

Examensarbetets resultat byggdes på 12 utvalda kvalitativa artiklar i löpande text och tabeller. 

Se bilaga 1 tabellen 2. Examenarbetets resultat redovisades utifrån frågeställningar med 5 

huvudrubriker som förgrenas till 9 underrubriker, vilka presenterar patienter med DMT2 

erfarenheter av egenvård, och egenvårdsuppgifter patienter har. Den femte huvudrubriken 

presenterar metodologiska aspekter (datainsamlingen och urvalsgrupp), se figur 2.  
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Figur 2: Huvudrubriker och underrubriker för resultatet 

 

3.1 Patientens förmåga till acceptans 

3.1.1 Patientens självanpassning  
En del diabetespatienter har förstått att det är viktigt att börja med egenvårdsåtgärder, dvs att 

äta rätt och regelbundet, att motionera på ett sätt som är anpassat efter och som patienten trivs 

med, tillräcklig och regelbunden sömn, att mäta blodsockret och tolka resultatet samt att vidta 

rätt åtgärder. Kort sagt att ta hand om sig själv och sin sjukdom på ett vettigt sätt (Bernhard et 

al. 2017; Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016). En del av patienterna upplevde att det 

var viktigt att börja med egenvårdsåtgärder var så fort som de fick kunskap om hur kost och 

fysiska aktiviteter påverkar blodsockret. De berättade att det är viktigt att hålla sig till mat 

som är anpassad efter sjukdomen, kontrollera blodtryck och att regelbundet kontrollera sitt 

blodsockervärde och sin vikt. Dessa patienter fann den delen av kunskapen lätt att förstå och 

att tillämpningsbar i egenvårdens genomförande. Detta betydde för en del av deltagarna att ta 

ett första steg till hälsosamma förändringar i deras dagliga liv. Patienterna uppgav också att 

när de började med sin egenvård hade den en positiv inverkan på HbA1c värden (Pilkington et 

al. 2010; Herre et al.2016). I en studie av Benavides och Brown (2016) beskrev 

studiedeltagare att de efter att fått kunskap om hur kroppen reagerar när man motionerar, 

upplevde välbefinnande efter en promenad. De berättade att de ibland kunde unna sig en 

”önskemåltid” om de sedan gick en långpromenad. I samma studie uppgav en del av 

deltagarna att de upplevde ökat självförtroende och att det var lätt att anpassa sig efter den 
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nuvarande situationen. Detta efter att de läst på om, samt samlat och utbytt kunskaper med 

andra som har DMT2.  

Shen, Edwards, Courtney, Dowell och Wei (2013) beskriver att en del av studiedeltagarna 

upplevde svårighet till att ta initiativet och börja med egenvårdsåtgärder. Detta var de 

patienter som fann att informationen om sjukdomen och dess sena komplikationer var svår att 

förstå. Den gruppen var också mycket mindre benägen att genomföra relaterade förändringar 

för att bryta med gamla vanor gällande kost och fysiska aktiviteter. I en studie av Pilkington, 

et al. (2010) beskrevs att en del av deltagarna upplevde att egenvårdsåtgärder inte var 

tillämpningsbara i deras liv. De upplevde att egenvård var så svår att genomföra i deras 

livssituation. Detta var på grund av att den information och de kunskaper som gavs angående 

egenvård under hälsoprogrammets genomgång var obegripliga. Detta försvårade för 

patientgruppen att förstå vikten av att ta ansvaret för sin egen behandling. En del av 

patienterna som erbjudits utbildning inom en interventionsgrupp, upplevde inget besvär med 

egenvårds genomförande, efter utbildningen som fåtts inom en interventions grupp. De 

berättade också att deras egenvårds genomförande främjades och att de mådde bra. I samma 

studie uppgav en del av deltagarna att medvetenheten om deras sjukdom, gjorde att de insåg 

hur viktigt det var att vidta åtgärder för att börja med egenvård, och ta ansvaret för sig själva 

med största allvar (Laursen, Frolich & Christensen, 2017). 

Deltagarna berättade att egenvård var som en rolig och viktig del av de dagliga rutinerna att 

genomföra. De lärde sig av varandra, genom konkreta erfarenheter samt genom att utföra 

praktiska uppgifter och de blev en del av en grupp. De kände sig också säkrare när det gällde 

den egna behandlingen genom att gå igenom en mängd olika situationer i verkliga scenarier 

(Herr et al. 2016; Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner 2011; Ogunrinu et al, 2017). 

En del av deltagarna berättade att de upplevde att egenvårds starten, gav ett personligt ansvar 

vilket gav också en positiv vändpunkt i deras liv. Det gav också en känsla av att vara långt 

bort ifrån sjukdomsutveckling och senare komplikationer. De förklarade att det var dags att 

sätta igång med gymmet, joggning eller att gå på långa promenader samt att sluta med mat 

som var rik på fett och socker (Shen et al. 2013; Laursen, Frølich & Christensen 2017). 

 

3.1.2 Livsstilsförändringar 

En del av patienterna upplevde egenvårds genomförandet som en vägledning och motivation 
till ett hälsosammare liv efter att de fått sin diagnos. De blev motiverade att sätta igång med 

egenvårdsåtgärder, för att minska och stabilisera sitt blodsockervärde (Bernhard et al. 2017; 

Laursen, Frølich och Christensen (2017). I studien av Herre et al. (2016) upplevde patienterna 



 

 
 

13 

att de hade självförtroende att klara av och hantera egenvårdsåtgärder. En del av patienterna 

som var överviktiga upplevde att sjukdomens besked var en motivation till att börja 

motionera, samt att ändra sina matvanor med syftet att gå ner i vikt. Motionen och den 

medföljande viktminskningen hade en positiv effekt på deras blodsockervärden. I studie av 

Laursen, Frølich och Christensen (2017) upplevde ett mindre antal av deltagarna att det inte 

var lätt att påbörja egenvårdsåtgärder. De kände att de inte hade självförtroende nog att utföra 

de dagliga rutinerna med blodsockerkontroller, medicinering etc. De uppgav att de saknade 

motivation till att ändra sina levnadsvanor, och egenvårds genomförandet upplevdes som en 

svår uppgift att genomföra. Detta gjorde att patienterna upplevde det omöjligt att i nuvarande 

situation börja med egenvård. De berättade också att de kunskaper de fick genom 

hälsoutbildningen, inte var individuellt anpassad. 

En del av diabetespatienterna som hade goda kunskaper om sjukdomen, upplevde att det inte 

var svårt att uppnå en god självhantering av diabetes, vilket kunde leda till att ta kontroll över 

sjukdomen. Detta i sin tur ledde till att förhindra komplikationer och förbättra livskvaliteten 

(Laursen, Frølich & Christensen 2017; Ogunrinu et al. 2017; Herre et al. 2016). Deltagarna 

berättade att de upplevde att genom att utöva någon aktivitet, kunde de uppnå välbefinnande 

samt en möjlighet att leva med sin sjukdom. Att utöva en fysiskaktivitet, ökar cellernas 

känslighet för insulin. Detta gjorde att en del av deltagarna upplevde sin egenvård som ett bra 

verktyg för att undvika att få höga blodsockervärden. Studiens deltagare uppgav att det blev 

lättare med egenvårds anpassning, när individen erbjöds goda kunskaper. Deltagarna uppgav 

också att dem kommit fram till hur man kan leva med sjukdomen utan att den utvecklas till 

besvär, om man upplever sin egenvård som en god behandling som leder till ett gott liv 

(Bernhard et al. 2017; Herre et al. 2016). En del av deltagarna upplevde att ökad medvetenhet, 

gällande egenvårdsåtgärder som bör tas till egenvård såsom läkemedelsintag, fick dem att 

känna välmående. De deltagarna indikerade också på att det är viktigt att mediciner alltid skall 

tas, inte bara när de upplever obehag. I samma studie stod det att ett visst antal av deltagarna 

har ökat utförandet av de sporter som de redan tidigare utförde detta, för att hålla blodsockret 

på normal nivån, de äter också mer regelbundet än tidigare. De uppgav också att de numer 

äter mellanmål och inte längre äter sent på kvällen. Dom uppgav också att de satt i gång med 

olika strategier för en mer hälsosam kost som gynnar till att stabilisera blodglukosnivåerna. 

De justerade sitt matintag i enlighet därmed (t ex äta ett mellanmål med lågt kolhydratinnehåll 

på kvällen, för att förhindra att sockernivån blir för hög på morgonen, (Buchmann, 

Wermeling, Hoene, & Himmel 2016; Minet, et al 2011; Ogunrinu et al. 2017).  
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En del av deltagarna tyckte om att åka bil. De upplevde det som jobbigt att promenera eller 

cykla 30 minuter dagligen. De deltagarna uppgav också att de inte kunde sköta sin egenvård 

som den skulle skötas. (Fritz 2017; Minet, et al 2011; Ogunrinu et al. 2017: Bernhard et al. 

2017). 

 

3.2 Faktorer som är av betydelse för patientens egenvårds förmåga 

3.2.1 Livssituationens inverkan på egenvård 

En del av informanterna upplevde att det var svårt att klara sin egenvård, detta på grund av 

sina otillräckliga inkomster. Låg inkomst var ett hinder för att köpa hälsokost och medicin 

regelbundet och sköta sin medicinering varje dag. Detta gjorde att de deltagarna upplevde sin 

egenvård på ett negativt sätt. Dessa deltagarna berättade att hälsosam mat är betydligt dyrare 

än vad vanlig mat är. De uppgav också att detta hade negativa inverkan på ”fattiga” 

diabetespatienters hälsa. Studiens deltagare ansåg också att deras livssituation blev svårare 

med diabetessjukdomen, och upplevde att egenvård var en kostsam börda att bära och fick 

kämpa bara för att överleva. De uppgav att de hellre köpte vanlig mat för hela familjen än att 

hålla fast vid sina egenvårds åtgärder (Pilkington et al. 2010; Fritz 2017; Benavides & Brown 

2016). 

I en studie av Shen et al. (2013) uppgav en del av deltagarna att de hade negativa upplevelser 

av sin egenvård, när det gällde att kontrollera blodsockret. De förklarade att de var tvungna att 

gå till hälsocentralen många gånger för att mäta sitt blodsockervärde där. Detta gjorde att 

deltagarna nonchalerade att mäta sitt blodsockervärde. I studie av Fritz (2017) uppgav 

patienterna att de upplevde att det var svårt att sköta sin egenvård på grund av tidsbrist, 

skiftarbete eller långa tider som går åt till studier för studerande, detta påverkade tider för 

medicinering och matintag. Deltagarna upplevde att de hade svårigheter med att utöva någon 

fysisk aktivitet och att överhuvudtaget följa några egenvårdsåtgärder och slutligen upplevdes 

egenvården som ett misslyckande. En del av deltagarna upplevde att egenvårds 

genomförande, ledde till att deras livskvalitet försvann. De förklarade att de var tvungna att 

ändra sina matvanor. Maten upplevdes som mindre smakrik och inte lika god som maten de 

brukat äta innan de fått sin diagnos. De upplevde att egenvård var som ett hinder för att kunna 

njuta av mat som smakrik och god. Dessa hade svårt att ta ansvar för sin egenvård (Laursen, 

Frølich & Christensen 2017; Herre et al 2016). 

 

3.2.2 Hur omgivningens bristande engagemang inverkar på egenvård 
Informanterna berättade att patienter med DMT 2 som lever i socialt missgynnade grupper, 

upplevde att de hade svårt att göra något åt sin egenvård. Detta förklarades med uselt stöd från 
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familjen, ringa eller ingen hänsyn och empati gör det svårt med patientens egenvård. De 

uppgav också att det var svårt att ändra på familjens invanda livsstil med t.ex. hälsosammare 

kost, sundare motionsvanor etc. (Fritz 2017; Benavides & Brown, 2016).  

I en studie av Shen et al. (2013) beskrevs att en del av deltagarna upplevde sig som 

ouppmärksammade av sina nära och kära. Familjemedlemmarna hade inte lagt märke på deras 

behov när det gällde en förändring av livsstil. Detta ledde till att patienterna fick en känsla av 

övergivenhet och distansering från familjen, och en känsla av isolering i hemmet. I samma 

studie uppgav en annan grupp av deltagare att det var tufft att sköta om sin egenvård, därför 

att de blev frestade av grannarnas, släktingars eller arbetskamraters goda mat. Detta ledde till 

att dessa patienter inte kunde hålla sin diet och inte heller följa rutinerna gällande den viktiga 

egenvården. Detta stämmer också i studien av Benavides och Brown (2016) där upplevde 

deltagarna att de inte kunde sköta sin egenvård på rätt sätt, därför att de tyckte om att avbryta 

sin diet vid fest eller högtid, då åt dem hur mycket som helst av vadsomhelst. 

 

3.2.3 Familjens förståelse inverkar på egenvård 
En del av studiedeltagarna uppgav att de upplevde att de hade det lätt att klara sina 

egenvårdåtgärder. De berättade att de fick bistånd och stimulans av sina anhöriga där hemma. 

Detta underlättade och banade väg till att börja med egenvård på allvar. De berättade att 

egenvårds genomförande upplevdes positivt, om partners och barn inte har distanserat sig 

själva från patientens problem, utan visade hänsyn, omtanke och respekt samt deltog i 

livsstilsförändringen gällande hälsosam mat som passar för hela familjen. De upplevde också 

att familjerna uppskattade att få deltaga i patientens egenvård. Detta befrämjade för hela 

familjen att successivt bli mer och mer van och lättare kunna anpassa sig efter dennes 

hälsotillstånd (Benavides & Brown 2016; Shen, et al. 2013).  

 

3.2.4 Kunskap inverkar på egenvård 
En stor del av deltagarna upplevde att deras självövervakning vad gällde sockerintag, hade 

ökat efter att de erbjöds kunskaper om hur blodsockervärdens variationer påverkade dem. 

Patienterna upplevde också att deras egenvård är lätt att genomföra, när de fick kunskaper om 

lämpliga svar på blodsockervärden genom egenvårdsutbildning (Minet et al. 2011; Herre et al. 

2016).  

 

3.3 Sjukdomens inverkan på patientens upplevelser av sin egenvård 

3.3.1 Känslors inverkan på egenvård 
En del av diabetesdeltagarna upplevde svårigheter med att förändra sin livsstil samt ta initiativ  
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till sin egenvård. De upplevde att det var svårt att sköta sin egenvård vid medicinering. 

Deltagarna sa också att de fick panik och rädsla när de skulle sticka sig själva, de var rädda 

för att välja fel insticksställe när det gällde insulinsprutan, och när de väl stuckit sig kom 

osäkerhetskänslan. Gjorde jag rätt nu? Var det fel ställe? De upplevde sig osäkra på att ta 

ansvar för sig själv. De berättade också att det ständiga tänkandet på egenvård, väckte 

bekymmer och funderingar, varför DMT2 hade uppstått just hos dem när ingen annan 

familjemedlem drabbats tidigare. De uppgav också att oro för DMT2s utveckling till senare 

besvär väckte känslan av upprördhet och nervositet för att egenvård kanske inte kommer att 

räcka till för att hejda tillstötande sjukdomar i ett senare skede. De patienterna berättade att de 

bara kämpar för att överleva den ångest och den oro de bär på, för att sjukdomen skall 

utvecklas till besvär i framtiden (Bernhard et al. 2017; Fritz 2017). Benavides och Brown 

(2016) beskrev att ensamstående patienter med diabetes upplevde panik och ängslan inför 

faran, om de inte kan sköta om sin egenvård själv, att hen kanske en dag skulle falla i koma 

utan att någon fanns tillhands för att hjälpa till eller påkalla hjälp. 

 

3.4 Hälso- och sjukvårdens roll är avgörande för patientens välmående 

3.4.1 Patientens vårdkontakter 
Grunden för patientens goda egenvård är att skapa en relation mellan den som vårdas och den 

som ger vård. Detta bidrar till ökad självkänsla hos den sjuke som kan göra det lättare för hen 

att ta del av sin egenvård (Minet et al. 2011; Herre et al 2016). En del av studiedeltagarna 

upplevde att egenvårdsåtgärder kan genomföras utan besvär, de hade då stor nytta av 

vårdpersonalen genom rådgivningar från dessa. Deltagarna uppgav också att de upplevde att 

det är lätta för individen att ta ansvar för sig, när de fick veta hur läkemedel fungerar effektivt 

och ger bättre effekt om det kombineras med diet och anpassad fysisk aktivitet. De uppgav att 

med regelbundna kontakter och möten med vårdpersonalen, kunde vårdpersonalen inse och 

identifiera deltagarnas behov till specifik egenvård, och hur den sjuke ska ta rätt väg för att 

undvika diabetesrelaterade sjukdomar. I en studie av Pilkington et al. (2010) uppgav 

deltagarna att de var nöjda med vårdpersonalens stöd och hjälp.  

 

3.4.2 Vårdpersonalens engagemang 
Ett stort antal av informanterna upplevde sin egenvård på ett positivt sätt, när de insåg att 

vårdpersonalen hjälpte dem till att inse egenvården som en viktig del i deras behandling, och 

inte som en jobbig metod full av hinder och restriktioner. Detta påverkade deltagarnas 

tillämpning på egenvårdsåtgärder på ett positivt sätt (Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Shen et 
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al. 2013). Laursen, Frølich och Christensen (2017) beskrev i sin studie att en del av deltagare 

upplevde uppmuntran till motion samt att hålla en hälsosam diet som bidrog till att behärska 

sjukdomen. Edwall, Danielson och Öhrn (2010) framhåller betydelsen av samråd mellan 

diabetessjuksköterskan och patienten för att patienten skall få en djupare förståelse för sin 

situation och för sin egenvård. En del av deltagarna upplevde känslan av säkerhet att 

genomföra egenvård på ett bra sätt. Detta var på grund av det stöd och den hjälp som gavs av 

vårdpersonalen efter att de insett den känslomässiga turbulens som sjukdomens utveckling 

kan innebära för en patient. Patienterna upplevde sig beroende av vårdpersonalens stöd för att 

orka med och inspireras till egenvård. Patienterna upplevde ökat självtroendet av att kunna 

egenvård och tyckte det var lätt att klara av sin egenvårds utmaning som tyckts väldigt svår 

före stöd och konsultation av sjukvårdpersonal. De upplevde också värdet att kämpa med 

egenvård, istället för att drabbas av diabetesrelaterade sjukdomar i framtiden. En del av 

studiens deltagare upplevde att egenvård var lätt att utföra, eftersom den ledde till ett ökat 

välbefinnande. Detta var på grund av att de fick enkla och tydliga råd som var till nytta för 

dem vid mötet med vårdpersonal. Därför kände de förbättring av sitt hälsotillstånd (Chen, 

Hung, Chen & Yeh 2018; Bernhard et al. 2017). I studie av Laursen, Frølich och Christensen 

(2017) upplevde en del av deltagarna egenvård som ett besvär att leva med. Deltagarna 

resonerade om detta, att det kunde bero på att vårdpersonalen som ofta var överansträngda, 

och hade ont om tid, inte hann med att ge tydliga råd om medicinhantering och diet samt kost. 

Patienterna berättade att de var missnöjda med att genomföra egenvård utan tydliga riktlinjer 

och med dåliga kunskaper.  
 

3.5 Metodologiska aspekter   
Artiklarnas datainsamlingsmetoder baserades på individuella, tolkande, berättande semi och 

djupnade - strukturerad intervjuar eller semi strukturerade intervjuar med öppna frågor. 

Intervjuernas inspelningstid varade mellan 20–130 minuter. Data inspelades i ett spelband och 

transkriberades.  

Fem av 12 studierna använde sig av intervjuer med fokusgrupp som datainsamlingsmetoden. 

Deltagarnas rekryterades av hälsocentralen av olika kommuner och samlades i 

undervisningsrum i något av hälsocentralen (Bernhard et al. 2017: Herre et al. 2016: Minet et 

al. 2011: Ogunrinu et al. 2017: Shen et al. 2013). Sju av de 12 studierna använde sig av 

individuella intervjuer med deltagarna, vilka rekryterades av olika hälso-centralen, och 

styrdes av specialistdiabetessjuksköterska (Benavides & Brown 2016 Buchmann et al. 2016: 

Chen et al. 2018: Edwall, Danielsson & Öhrn 2009: Fritz, 2017; Laursen, Frølich & 

Christensen 2017: Pilkington et al. 2010). 
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Fem artiklarna hade från 11–20 diabetespatienter med DMT2 (Benavide & Brown 2016; 

Chen et al. 2018; Edwall, Danielson & Öhrn 2009; Laursen, Frølich & Christensen 2017; 

Ogunrinu et al. 2017). Fyra av artiklarna hade 22–30 diabetespatienter med DMT2 (Bernhard 

et al. 2017; Fritz 2017; Herre et al. 2016; Minet et al. 2011). Tre artiklar hade 33–60 patienter 

med DMT2 (Buchmann et al. 2016; Pilkington et al. 2010; Shen et al. 2013). 

Undersökningarna i studierna ovan baserades på patienter med DMT2 vilka var 11–60 

deltagare. Alla patienterna var vuxna.  

Studiens resultatbaserades på 12 artiklar med kvalitativ ansats. Två studier var från Danmark 

(Minet et al. 2011; Laursen, Frølich & Christensen 2017). En studie från Norge (Herre et al. 

2016). En studie från Mallawi (Ogunrinu et al. 2017). En studie från Kanada (Pilkington et al. 

2010). En studie från Kina (Shen et al. 2013). Två studier från USA (Shen et al. 2013: Fritz 

2017). En studie från Sverige (Edwall, Danielson & Öhrn 2009). Två studier från Tyskland 

(Bernhard et al. 2017: Buchmann et al. 2016). En studie från Taiwan (Chen et al.  2018).  

Könsfördelning presenterades i alla studierna. Total deltagarna var 263 deltagare, 160 

deltagare (61%) var kvinnor och 103 deltagare (39%) var män. Sju artiklar hade flera 

kvinnliga deltagare än manliga deltagare (Buchmann et al. 2016; Chen et al. 2018; Laursen, 

Frølich & Christensen 2017; Minet et al. 2012; Ogunrinu et al. 2017; Pilkington et al. 2010; 

Shen et al. 2013). En artikel hade fler manliga deltagare än kvinnliga deltagare (Bernhard et 

al. 2017). Två artiklar hade lika många manliga och kvinnliga deltagare (Edwall, Danielson & 

Öhrn 2009; Herre et al. 2016). Två artiklar hade endas kvinnliga deltagare (Benavide och 

Brown 2016; Fritz 2017).  

Studien artiklarna presenterades årderspann: 40 - 60 år (Benavides och Brown 2016). 49–77 

år (Bernhard et al. 2017). 35–73 år (Buchmann et al. 2016). 20 år + (Chen et al. 2018). 43–78 

år (Edwall, Danielson & Öhrn 2009). 40 – 64 år (Fritz 2017). 30–75 år (Herre et al. 2016). 44 

– 76 år (Laursen, Frølich & Christensen 2017). 30–72 år (Minet et al. 2012). 18 + år 

(Ogunrinu et al. 2017). 30–82 år (Pilkington et al. 2010). 60–75 år (Shen et al. 2013).  Sju 

artiklar presterades deltagarnas årder visades i tabellen (Bernhard et al. 2017; Buchmann et al. 

2016; Chen et al. 2018; Edwall, Danielson & Öhrn 2009; Herre et al. 2016; Pilkington et al. 

2010; Shen et al. 2013).  Tre artiklar avgavs medelålder, 64 år (Bernhard et al. 2017), 62 år 

(Chen et al. 2018) och 67,7 år (Shen et al. 2013). En artikel presenterades medianålder, 65,5 

år (Edwall, Danielson & Öhrn 2009).          
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Utifrån de kunskaper som de fick av utbildningsprogrammen kunde en stor del av 

diabetespatienter ta det första steget mot en livsstilsförändring och ta ansvaret för sin 

egenvård. En annan grupp upplevde att det var svårt att ta till sig kunskaperna och tillämpa de 

på sin egenvård. Det har funnits en del svårigheter för patienterna att genomföra sin egenvård, 

detta kan bero på skiftande arbetsturer och svaga inkomst eller en känsla av främlingskapet 

både i hemmet och utanför. Detta ansågs som ett hinder för patientens egenvård. Ytterligare 

en annan grupp upplevde att deras egenvård befrämjades av stödet från familjen och genom 

andra sociala relationer, samt genom en god kontakt med vården. För att diabetespatienten 

skulle kunna utföra egenvårdsåtgärder och uppnå en optimal egenvård, behövde 

diabetessjuksköterskan ge egenvårdsråd med syfte att förhindra sjukdomsutveckling. Det 

kunde handla om att identifiera individens omvårdnadsbehov, motivera patienten att sätta upp 

mål samt skapa en miljö som främjade diabetespatientens egenvård. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Patientens förmåga till acceptans  

4.2.1.1 Patientens självanpassning 
Examensarbetet visade att det förekom konsensus om patientens erfarenheter av sin egenvård. 

De erfarenheterna påvisade också egenvårdsåtgärders betydelse för patienten, för att ta 

kontroll över diabetessjukdomen och dessa sena komplikationer. Patienterna visade hur de 

kände och upplevde sin egenvård, och de åtgärder som krävdes för att må bra. Deltagarna 

uppgav att det var viktigt att omgående börja med att ta ansvar för sig själva. De upplevde en 

uppmuntran till egenvårdsansvar, som befrämjades allt eftersom de fick kunskaper, bland 

annat kunskaper som visade hur medicin tillsammans med hälsosam mat och någon fysisk 

aktivitet gav en positiv påverkan på kroppen. Patienterna upplevde en ökad medvetenhet om 

att ta sin medicin enligt ordinationen och i rätt tid (Bernhard et al. 2017). Detta var något som 

även framgick i studien av Benavides och Brown (2016) vilken beskrev att patienterna 

uppgav sig uppleva ökat självtroende när det gällde att ta ansvar för sin egenvård. Detta 

genom att regelbundet utöva någon sport eller annan fysisk aktivitet, att kontrollera 

matintaget, äta hälsosamt och inte glömma bort mellanmålet som är viktigt för att hålla 

blodsockret i stabilt läge. Orem beskriver att individen kan lära sig genom att använda sina 

inre och yttre resurser, för att uppnå positiva upplevelser av sin egenvård. Detta utgår ifrån 

egna preferenser, och kan till varierande grad exemplifieras med hälsobefrämjande beteende 
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vad gäller ätande, drickande, motion, träning, stresskontroll och att tänka positivt. Detta kan 

leda till att individen kan se en helhetsbild av sig själv och börja genomföra dessa handlingar 

på egenhand, för att upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande och känna mening med sitt 

liv (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Orem beskriver vidare att patienten har ett 

egenansvar när det handlar om att ta initiativet till att genomföra de åtgärder som krävs för att 

återfå sin hälsa, uppleva välbefinnande samt känna mening med livet. En tidigare studie av 

Nes et al. (2012) beskrev att de patienter som lyckades att genomföra en livsstilsförändring, i 

första hand hade förankrat betydelsen av denna hos sig själva.  
 

4.2.1.2 Livsstilsförändringar 
Examensarbetet visade att det framkom konsensus om patientens upplevelser av sin egenvård. 

De erfarenheterna påverkades av patientens livsstilsförändring vid diabetessjukdomen. 

Deltagarna upplevde att de fick hitta nya vägar för att genomföra sin egenvård. Efter att ha 

förändrat de gamla matvanorna, kunde de identifiera positiva effekter på sina 

blodsockervärden (Chen et al. 2018; Herre et al. 2016). I samma studier beskrevs hur 

patienterna upplevde ökat självförtroende av att påverka och ändra sina levnadsvanor, samt att 

den undervisning som användes var pedagogisk nog att ge kunskaper och inte bara säga åt 

patienter att vidta åtgärder och ändra levnadsvanor. Detta ansågs som patientens viktigaste 

verktyg, för att undvika sjukdomens senare besvär. 

I sin teori visade Orem, att förändringar i handlingsmönster eller i det dagliga livets vanor 

leder till att människan riktar uppmärksamhet mot sig själv. Situationen leder till en rad 

frågor, både från personen själv och från omgivningen. Förändringar i hälsotillståndet gör att 

människan måste anpassa sig till en ny livssituation. Till detta kommer att önskemål och 

vanor varierar från person till person. För beslut om och val av livsmedelsanskaffning krävs 

kunskap, fysisk aktivitet och psykomotoriska färdigheter (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 

2006; Milhomem et al. 2008). En tidigare studie av Nes et al. (2012) visade att patienterna 

som vill ändra på sina gamla levnadsvanor, för att anpassa sig efter sjukdomen och utföra sin 

egenvård, har ett inre behov att själva bestämma och känna att de kan handskas med tillvaron. 

 

4.2.2 Faktorer som är av betydelse för patientens egenvårdsförmåga 

4.2.2.1 Livssituationens inverkan på egenvård 

Om något hindrar patienten från att utföra de åtgärder som egenvård kräver, kan detta få 

patienten att uppleva sin egenvård negativt. Bland annat dyr medicin, dyr men hälsosam mat, 

ont om tid för fysisk aktivitet. Många olika typer av hinder kan uppstå i patientens väg för att 

orka med sin egenvård. Dessa hinder kan få patienterna att ta avstånd från allt som gynnar 
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deras hälsa, och på ett negativt sätt förhindra patienten från att ta ansvar för sin egenvård. En 

del av deltagarna inte kunde motstå den goda maten när de blev bjudna till släktingar, grannar 

eller vänner (Fritz 2017; Shen et al. 2013; Pilkington et al. 2010). 

Orem beskrev att patienten upplevde sitt hälsotillstånd och sin situation utifrån sitt eget 

perspektiv. Individens upplevelse av situationen påverkas av hens ekonomi, utbildning, 

erfarenhetsbakgrund, värderingar och attityd till livet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 

I studien av Nes et al. (2012) beskrevs också att individer med en viss sjukdom, önskade 

genomföra egenvård, men ibland kan dessa bli påverkade på ett negativt sätt av sin 

livssituation. Denna påverkar patientens egenvård, vilket i sin tur bidrar med en dålig 

upplevelse som försvårar för patienten att må bra. 

 

4.2.2.2 Hur omgivningens bristande engagemang inverkar på egenvård    

Patienter uppfylldes av negativa känslor i form av övergivenhet, och ensamhet samt 

distansering. Och valde att själva distansera sig från omgivningen. Patienterna upplevde att 

deras familjer inte ville samverka, och att de smet sig undan samt undvek att ta del av 

ansvaret för patientens egenvård. Studierna visade hur en dålig relation med anhöriga, gjorde 

att patienterna upplevde det omöjligt att utföra egenvård. Dessa patienter upplevde sig osedda 

och övergivna. Detta påverkade patienternas egenvårdsåtgärder på ett negativt sätt. En viss 

deltagare upplevde att de dagligen utsattes för frestelser som bland annat kom från vänner och 

bekanta på jobbet eller när de blev hembjudna (Benavides & Brown 2016; Shen et al. 2013).  

En studie av Nes et al. (2012) visade att förhinder till patientens egenvård kan vara personliga 

faktorer, som försvårar patientens handling. Känslan av utanförskap när individen blir osedd, 

kan upplevas som hinder för egenvård. Detta påverkar patientens förmåga att ta ansvar för sin 

egenvård. Enligt Orem, är egenvård knuten till patienten. Och patientens närståendes beteende 

kan påverka dennes nuvarande situationen. Egenvårdsbehov ansågs som mångdimensionellt, 

och ger förutsättning för att bevara individens hälsa, och dennes förmåga till utveckling 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). 

 

 4.2.2.3 Familjens förståelse inverkar på egenvård 

Genom ett positivt gensvar från familjen och delaktighet i patientens egenvård, stärks 

patientens positiva upplevelser av egenvården. Känslan av familjetillhörighet och familjens 

deltagande i egenvårdgenomförandet, gjorde att patienterna kände sig säkrare på att få en god 

och framgångsrik egenvård (Benavides & Brown 2016; Shen 2013). Utifrån studierna ansågs 

att socialt stöd kan underlätta patientens beteendeförändring, vilket också visades i studien av 
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Laursen, Frølich och Christensen (2017) stöd från omgivningen påverkar patientens tankar, 

känslor och beteende, och upplevelsen av att leva med egenvård var positivt.  

Orem ansåg att alla människor med egenvård, är beroende av varandra för att skapa en 

omgivning som motiverar och stimulerar patienten att sätta upp mål, och ta initiativet till 

handlingar i enlighet med dessa mål. Det är miljön som helhet som främjar patientens 

utveckling och växande som leder till en god beroendeställning. En utvecklande miljö 

kännetecknas av ömsesidig respekt till patientens situation och dennes behov till vård 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). Nes et al. (2012), beskriver också att individens 

förmåga till egenvårds processer, kopplas till individens inre och yttre resurser. Individens 

omgivning som denne befinner i, spelar väsentlig roll för individens förmåga att utföra de 

individuella processerna för att upprätthålla en bra egenvård. Detta leder till att patientens 

vilja till egenvård ökar. 

 

4.2.2.4 Kunskap inverkar på egenvård  
Hälsoprogram utbildning kan vara effektiv, när det gäller att öka kunskaper hos patienterna. 

Sådana program utgår ifrån att patienterna som deltog, gjorde det frivilligt, och successivt 

kommer de att ändra sitt beteende, när de får individanpassade kunskaper som gynnar och 

hjälper till att ta initiativ till egenvård. Patienterna upplevde att kunskaperna de fick var 

nödvändiga för patienternas beteendeförändring (Minet et al. 2011; Herre et al. 2016). Det 

beskrevs och visades i studien av Chen et al. (2018) att studiedeltagarna upplevde att 

hälsoprogrammet ökade kunskaper om blodsockervariation hos dem, vilket påverkade 

patientens självövervakning, vad gällde sockerintag. I studien av Nes et al. (2012) beskrevs, 

att om sjukvården sätter ett mål för varje patient och hjälper patienten att ta ställning till sina 

levnadsvanor, kan det vara ett effektivt sätt, att få hen att på sikt förändra levnadsvanor och 

hitta en väg till att genomföra sin egenvård. Orem förklarar att vid egenvårdsbrist, skall 

sjuksköterskan använda sin omvårdnadskunskap och sin förmåga för att främja en utveckling 

av patientens egenvårdsförmåga och för att tillfredsställa patientens egenvårdskrav. 

 

4.2.3 Sjukdomens inverkan på patientens upplevelse av sin egenvård 

4.2.3.1 Känslors inverkan på egenvård 

Att ta ansvaret för att utföra processerna till en god egenvård, upplevdes av många 

diabetespatienter som emotionellt. Känslan att vara hjälplös, att ändra de gamla vanorna 

blandad med känslor av osäkerhet samt rädslor, väckte oro, hos patienterna. Detta fick 

patienterna känna otillräcklighet med att sköta sina medicineringar. De patienterna upplevde 

känslor av osäkerhet kring genomförandet av egenvård (Bernhard et al. 2017; Fritz 2017). En 
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del av deltagarna upplevde att de inte var redo att möta emotionella funderingar, och tyckte att 

det var obekvämt att tänka på sin egenvård vid varje tillfälle, då detta ständigt påminde dem 

om sjukdomen. De upplevde också att de inte hade höga förväntningar på egenvården. Att den 

kanske inte kommer att räcka till för att hejda det sjukdomen utveckling (Bernhard et al. 

2017; Chen et al. 2018). 

Orem beskrev att förhållandet mellan patientens kapacitet, och kraven på egenvård, påverkas 

av flera faktorer. Bland annat psykologiska funktioner som gör det möjligt för personen att 

bedöma och agera, vilket påverkar personens förmåga till motivation och val i konkreta 

situationer, såsom mål och framtidsplaner (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006; Milhomem 

et al. 2008).  Nes et al. (2012) beskrev och bekräftade att individen kan var oroliga för att 

möta sina rädslor efter sjukdomsbeskedet. Därför var det viktigt att ta hänsyn till patientens 

föreställningar och synpunkter kring sin hälsa och sin nuvarande situation. Så att denne kunde 

vinna över sin oro och sina rädslor för sjukdomen.  

 

4.2.4 Hälsosjukvårdens roll avgörande för patientens välmående  

4.2.4.1 Patientens vårdkontakter 
Patienterna var mycket nöjda med att lyckas med sin egenvård. de uppgav: Att de lyckats med 

att utför en god egenvård, berodde på regelbunden kontakt med vårdpersonalen. Patienterna 

upplevde att deras goda relationer till vårdpersonalen, hjälpte dem att ta sin egenvård på 

allvar. Patienterna berättade att de kunde utföra livsstilsförändringar, som de från början 

ansåg sig ha svårt att utföra. Det blev lättare efter att de fått stöd, rådgivning och 

patientundervisning. Detta fick patienterna att inskaffa sig ökade kunskaper och medvetenhet 

om att uppnå en god egenvård och dess positiva behandling för sin egen del (Shen et al. 2013; 

Laursen, Frølich & Christensen 2017). En del av deltagarna upplevde egenvård som en lätt 

behandlingsmetod att genomföra, och inte som jobbiga åtgärder fyllda med restriktioner 

(Minet et al. 2011; Pilkington et al. 2010).  

Orem förklarat att när sjuksköterskan har identifierat patientens egenvårdsbehov och klarlagt 

vilka handlingar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på egenvård, måste 

sjuksköterskan bedöma patientens förmåga till att själv möta kraven på handling. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att känna till, vilken insikt patienten har i sin situation, och vilken 

uppfattning denne har om sin förmåga att medverka i egenvården. (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006). I studien av Nes et al. (2012) beskrevs att omvårdnad enligt Orem, är att 

sjuksköterskan bör ha den intellektuella förmågan för att kunna bedöma, analysera och handla 

på ett sätt som är anpassat till patienten.  
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4.2.4.2 Vårdpersonalens engagemang 
Patienterna upplevde att de kunde uppnå en god självhantering av sjukdomen och också vara 

aktiva deltagare av att sköta sin egenvård och behandling, i syfte att minska eller förebygga 

sjukdomens utveckling. Under mötet med vårdpersonalen blev de uppmärksammade. De fick 

ställa öppna frågor om hur individen skall vidta rätta åtgärder för sin egenvård (Edwall, 

Danielson, & Öhrn 2009; Pilkington 2010; Shen et al. 2013). Men en del av patienterna 

uttryckte sina svårigheter att hitta vägen till egenvård, beroende av hur patienten ser på 

sjukdomen etc. Detta kan vara grundläggande för hur lätt hen har för att ta till sig information 

om egenvård och tillämpa den i sitt liv. Patienterna berättade också om sina obehagliga 

upplevelser av egenvård. Dessa kunde bero på dåliga vårdkontakter som inte gav nyttiga och 

tydliga råd för vad hen bör göra för att ta sitt ansvar för egenvården. (Shen et al. 2013; 

Laursen, Frølich & Christensen, 2017). En del av deltagarna var missnöjda med den hjälp hen 

fick av vårdpersonalen. Patienterna tyckte att de fick för lite råd av vårdpersonalen, vilket 

påverkade deras tillämpning av egenvård. De upplevde vårdpersonalen som stressad och med 

tidsbrist, vilket gjorde att patienterna inte förstod innebörden av vad egenvård egentligen 

betyder för dem (Bernhard et al. 2017; Fritz 2017).  

Orem beskriver att, om patienten inte får möjlighet att berätta och använda sig av sina vanliga 

egenvårdsaktiviteter, förlorar patienten sig själv till sjukvårdspersonalens makt. Under ett 

sådant förhållande mellan vårdtagare och vårdgivare känner patienten sig hjälplös och tappar 

gradvis sin identitet. Detta förhindrar egna initiativ samt förmågan att ta till sig information 

gällande egenvård.  Vidare beskriver Orem att hänsyn måste tas till patientens vilja och 

integritet. Således bör patienten inte tvingas att ta ansvaret för sin egenvård. Däremot bör 

denne uppmuntras, ges stöd för att stärka sin förmåga och viljan till att vara deltagare i sin 

behandling och förbättra sin livskvalitet. Nes et al. (2012) beskriver att patientens vilja och 

tänkande förväntas påverka hela patientensperspektivet. 

 

4.2.5 Metodologisk diskussion kring metodologiska aspekter 

I fokusgrupp med semi strukturerad eller individuella intervjuar utgår från intervjuns guide, 

där förbereddes öppna frågor som passar varje individen och varje grupp. Detta gjordes för att 

täcka hela intervjun med studiedeltagarna. Enligt Polit och Beck (2017) individuella 

intervjuar ge studiedeltagare chans att svara fritt och berätta om egna erfarenheter angående 

fenomenet. Detta möjliggör för fattarna att få de önskade kunskaper om forskningsområdet.  

Författare till examensarbete ansåg att det kan finnas risk vid semistrukturerad intervju. 
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De deltagarna kanske inte svarar ärligt och kanske undvika att berätta saker som intervjuaren 

är intresserade av att höra. Det kan finns en ytterligare risk för att intervjuaren lägger sina 

egna värderingar på deltagarnas berättelser. Detta i sin tur betraktas som svaghet 

Författarna till det Examensarbete anser semistrukturerade/strukturerade intervjuer kan leda 

till subjektivitet vid undersökning. Detta kan bero på att intervjuaren lägger sina egna 

värderingar på deltagarnas berättelser. Detta i sin tur betraktas som svaghet. En ytterligare 

svaghet som Granskär och Höglund (2008) beskriver att utifrån de semi/strukturerade 

intervjuerna, riskerar forskaren de insamlade uppgifterna kan vara mindre än den data 

studiedeltagaren vill delge. För att skriva ut data krävs mycket tid att granska ord, vilket 

betraktas som en nackdel för att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Genom fokusgrupps diskussion, känner studiedeltagare sig bekväma och trygga att uttrycka 

sina olika erfarenheter när de diskuterar fenomenet med framför och med andra som har lika 

erfarenheter om fenomenet som intervjun handlar om. Berättande och tolkande analys sätter 

patientens berättelse om sin egen erfarenhet i fokus, detta möjliggöra att klargöra hur 

patientens dagliga liv går samt klargöra vad forskningsfenomenet handlar om.  

Polit och Beck (2017) beskriver att det kan förekomma både fördelar och nackdelar med 

fokusgrupper. En av fördelarna är att forskaren kan samla mycket information från ett stort 

antal deltagare under kort tid. Nackdelen är att deltagarna kan känna sig obekväma om det i 

gruppen finns olika kön och ålder vilket kan leda till att deltagarna inte vågar förmedla sina 

synpunkter. 

Utifrån olika typer av intervjuer får forskare kunskaper om individens olika erfarenheter, vilka 

betraktas som kärninnehållet i forskningsstudie. I enlighet med Polit och Beck (2017) stärker 

det tillförlitlighet i studien genom att använda olika intervjumetoder vilket ger en tydlig bild 

om patientens olika erfarenheter. Forskarna har dessutom bredare möjlighet att komma fram 

till djupare förståelse om individens olika erfarenheter om fenomenet, beroende på dennes 

olika förutsättningar såsom kulturen, matvanor och dennes levnadssituation. Detta kan leda 

till trovärdighet i studier resultat, och anses som styrka i examensarbetet.  

I två studier av Benavides och Brown (2016) och Fritz (2017) innehöll sammanlagt 42 

deltagare och samtliga var kvinnor. Författarna till föreliggande examensarbete ansåg att detta 

kan påverka studier pålitlighet ur genusperspektiv. Detta betraktades som en svaghet som kan 

påverka examensarbetets resultat.  

De utvalda artiklarna förespeglar en geografisk spridning över olika delar av världen, dessa 

visar att patientens erfarenhet av sin egenvård i stort sett inte skiljer sig mycket oavsett kön, 

ålder, kultur eller etnisk tillhörighet. Antalet länder där fenomenet lyfts fram, inklusive 
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Sverige är 9 länder, detta är enligt Polit och Beck, (2017) viktigt för att stärka studiens 

överförbarhet, och möjliggöra en generalisering till andra populationer. 

Ytterligare en styrka för studiens överförbarhet är att artiklarna från Norge, Tyskland, 

Danmark, Kanada och USA tydligt förespeglar den västerländska kulturen. Detta möjliggör 

att studiens resultat blir överförbart i Sverige och tillämpas på liknande situationer. 

På grund av den geografiska spridningen, speglar artiklarna olika socioekonomier, kulturer, 

livsstilar, vårdmiljöer och olikheter i vårdsystem och i samhällets normer och värderingar. 

Detta kan påverka studiens överförbarhet på ett negativt sätt i Sverige, vilket kan betraktas 

som en svaghet i föreliggande examensarbete enligt Granskär och Höglund (2008).  

 

4.3 Metoddiskussion 

I enlighet med Polit och Beck (2017) hade föreliggande examensarbete en beskrivande design 

med kvalitativ ansats, vilken presenterar individens objektiva erfarenheter och upplevelser. I 

databaserna Cinahl, Pubmed, Medline, samt med hjälp av Mesh- termer fanns de kvalitativa 

artiklarna som är relevanta till forskningsstudien. De använda databaserna omfattar åtskilliga 

kvalitativa studier, som beskriver det ämne som forskningsstudien handlar om, detta hjälpte 

till att ge en bredare och mer berika sökning. Utifrån de valde kvalitativa artiklarna erhölls 

information om forskningsområdet ”patienters erfarenhet om egenvård”. Polit och Beck 

(2017) förklarade också genom att begränsa artiklarnas sökning med användandet av 

Booleanska termer ”AND”, kan det ses som en styrka i examensarbetet. Detta ger söknings 

utsträckning och sökningen blir bredare och bredare. Sökningen skedde endast i Högskolan 

Gävles proxyserver, detta ansågs som en svaghet eftersom att författarna till föreliggande 

examensarbete blev tvungna att exkludera många möjliga artiklar.  

Föreliggande examensarbete begränsades tiden på de sökta artiklarna 2008–2018, vilket ger 

undersökningsmaterialet en hög kvalitet. Detta ansågs av författarna till den föreliggande 

examensarbete som styrka. Polit och Beck (2017) rekommenderar att i litteraturstudier ska 

användas artiklar som publicerades senaste tio år. Men detta ansåg som en svaghet eftersom 

flera artiklar som var äldre än tio år har kunnat varit relevanta till examensarbetet.  

Artiklarna från databasen CINAHL inkluderade med Peer-Review artiklar, vilket betyder att 

innan artiklarna publiceras granskades de av ämnesexperter. Detta ansågs som styrka i den 

föreliggande examensarbete (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande examensarbete 

presenterade urvalsprocessen tydlig, vilket stärka trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Utifrån 

artiklarnas titlar och abstractet valdes artiklarna som berör forskningsområdet. De valda 

artiklarna lästes och granskades enligt IMRAD. Detta gemensamma arbete har stärkt 

trovärdigheten i studieresultatet (Polit & Beck 2017).  
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Utifrån ett stort antal träffar valdes en del av artiklarna bort. De var artiklar som inte var i full 

text, kvantitativa artiklar, skrivna på annat språk än engelska, som berör diabetes typ- 1, som 

lyfter fram barn och ungdomar med diabetes, artiklarna som handlar om båda patienter och 

sjuksköterskors erfarenheter om egenvård. De kvarvarande artiklarna med kvalitativ ansats 

har i examensarbetet använts som primär källa för att få en helhetsbild, när det gäller 

patienters beskrivningar av sina erfarenheter om egenvård. Detta gav tillförlitlighet och 

ansågs som en styrka i examensarbetet. Polit och Beck. (2017) beskriver att de kvalitativa 

studierna med kvalitativ ansats är de mest relevanta för att beskriva patientens upplevda 

erfarenheter. De inkluderade artiklarna var skrivna på engelska, vilket ansågs som svaghet 

eftersom båda två av de författarna till föreliggande examensarbete hade annat modersmål än 

engelska. Detta kan leda till feltolkning eller missuppfattning.  

Författarna till föreliggande studie översatte artiklarna med hjälp av översättningsprogram: 

från engelska till svenska. Det har varit utmanande att säkerställa examensarbete till svenska 

eftersom båda två av de författarna till föreliggande examensarbete hade annat modersmål än 

svenska vilket ansågs som svaghet. Författarna till föreliggande examensarbete ville 

säkerställa att inte påverkas av varandra samt skapa sig en egen uppfattning av artiklarnas 

innehåll. I enlighet med Polit och Beck (2017), lästes de tolv inkluderade artiklarna noggrant 

och var för sig för att tolka dem rätt med syfte att skapa en helhetsbild av artiklarna innehåll. 

Detta ansågs som en styrka i det föreliggande examensarbetet. Författarna till föreliggande 

examensarbete diskuterade resultat med handledare. Detta gjorde att examensarbetets 

trovärdighet stärktes enlig Polit och Beck (2017).  Utifrån de tidigare kvalitativa studierna, 

ansågs att föreliggande examensarbetets resultat kommit fram och belyst diabetespatienternas 

erfarenheter om egenvård, samt vilka omständigheter som kan påverka diabetespatienternas 

upplevelse att genomföra sin egenvård. Detta enligt Polit och Beck (2017) ökar studiens 

giltighet.  

 

4.4 Kliniska implikationer  

DMT2 är fortfarande det största globala folkhälsoproblemet, och fortfarande saknas 

kunskapen om hur diabetespatienter ska kunna genomföra adekvat egenvård utan problem. 

Sjuksköterskan bör arbeta på ett sätt som underlättar för patienten att utföra egenvård samt lätt 

att ta kunskaper till sig. Att patienter med DMT2 har behov av individualiserade kunskaper 

bör tas på allvar av vårdpersonalen, vilket är en förutsättning för att patienten kunna ha god 

egenvård.  Sjuksköterska skall rikta individens uppmärksamhet till båda fysiska och 

psykosociala förhållanden. En god omvårdnad måste anpassas efter individens behov, respekt 

för självbestämmande samt möjliggöra att delaktig i sin egenvård.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Fler forskningsstudier om patientens egenvård vid DMT2 bör genomföras för att kunna 

komma fram till de faktorer som är befrämjande för patientens egenvård. Trots att det finns 

många undersökningar om egenvård för patienter med DMT2, finns det en kunskapsbrist hos 

vårdpersonal om hur patienterna på ett lätt sätt skall bli motiverade och uppmuntrade till 

egenvårdsinitiering. Där behövs mer forskning i ämnet om patienter med DMT2s behov till 

stöd och hjälp av familj och vänner.  

 

4.6 Slutsats 

Föreliggande examensarbete överensstämmer med de tidigare studier som gjords i ämnet. Den 

visar nämligen att egenvård är ett svårt ämne att ta tag i, och för vissa grupper nästan omöjlig 

att genomföra. Faktorer som påverkar på egenvård var till exempel brist på sjukdomsinsikt, 

brist på stöd från den när omgivningen ”familj och vänner” samt svaga inkomster, brist på 

kunskap samt patientens livssituation. Fördelar var att patienten med DMT2 upplevde sig 

motiverade till egenvård efter att de fått sin diagnos, tar detta som en vändpunkt och ett 

tillfälle till att utföra livsstilsförändring. Det visar också att patientens inställning till egenvård 

påverkas av den relation och kontakt med vårdpersonalen. Med hjälp av egenvårdsutbildning 

upplevde patienterna det lättare att förstå sin sjukdom och medföljande komplikationer. De 

upplevde en ökad delaktighet i sin egenvård vilket möjliggjorde det för patienterna att sätta 

upp mål med sin egenvårdsutförande. Det framgick också från examensarbetet att patienterna 

sökte mer kunskaper om sin sjukdom, och hur de kunde ta sitt ansvar gentemot sin egenvård. 

Patientens sociala nätverk och i synnerhet deras familj påverkade livssituationen och 

patientens förmåga att genomföra egenvård. Stöd från familjen upplevdes vara viktigt för att 

kunna utföra egenvård. Om stöd från människor i den drabbades omgivning fanns, var det 

lättare att inte känna sig utanför och annorlunda. Examensarbetets författare anser att vidare 

forskning bör undersöka familjens förhållningssätt till personen med DMT2. Vilken kan vara 

betydelsefull för att få en djupare förståelse om vad familjen kan göra för att skapa holistisk 

syn när det gäller omvårdnaden kring deras anhörig som har DMT2. 
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Bilaga 1: Tabell 2 Översikt av granskade artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Benavides & Brown 

2016 

Att utforska hur kvinnor med loga 
inkomster kunde klara av sin egenvård med 
hjälp av sina sociala relationer 

Det visade att deltagarna med många års erfarenhet av DMT-2, kunde 
de med hjälp av kunskaper om sin kropp och viljan, kunde individen 
undvika sjukdomens komplikation. Studiedeltagarna använde unika 
strategier för att ta kontroll över blodsockernivåer. 

Bernhard, Ose, 
Baudendistel, Seidling, 
Stützle, Szecsenyi,  
Wensing, & Mahler 
 
2017 

Att beskriva patientens erfarenhet av 
anpassning till sin sjukdom och sin 
egenvård 

För diabetespatienter finns mängder av utmaningar som kan påverka 
patientens egenvård som t,ex; livssituation, omgivningsstöd, och 
samhällets resurser samt onlin resurser. Detta ansågs som stöd för 
diabetespatienten för att ordna säker sin dagliga medicinering. 

Buchmann, Wermeling, 
Hoene & Himmel 
 
2016 

Att beskriva patientens besvär för att ändra 
sin livsstil, så att hen kan initiera sin 
egenvård 

Det visade sig att diabetespatienter kände sig tvungna att avstå från `` 
livet goda`` och leva ett hårt liv för att kunna uppnå en bra 
blodsockernivå. 

Chen, Hung, Chen & Yeh 
 
2018 

 

Att utforska hur patients inom ramen av sin 
egenvård vid erfarenheter av 
blodsockermättningar och kunskaper, för att 
ta kontroll vid höga blodsockernivåer 

Patienternas upplevde att med hjälp av vårdpersonalen och deras 
kunskaper, fick en positiv inverkan när det gällde justering av 
blodsockernivåer. 

Edwall, Danielson & Öhrn 
 
2010 

Att illustrera betydelsen av konsultation 
mellan diabetespatienter och 
diabetessjuksköterskor, för att patienterna 
ska då djupare förståelse för sin egenvård 

Det visade att patienters erfarenheter var att konsultation gynnade 
kontrollen över diabetessjukdomen. Detta gjorde att patienterna med 
känsla av trygghet kunde fortsätta med sina dagliga aktiviteter. 
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Författare Syfte Resultat 

Fritz 
 

2017 

Att beskriva hur diabetespatienters 
egenvård har förändrats över tiden i 
förhållandet till ekonomisk och 
sociala resurser har ökat 

Det visade att hur olika förhållanden i en ogynnsam situation påverkar 
förmågan att börja och bibehålla egenvård. 

Herre, Graue, Kolltveit, & 
Gjengedal 

2016 

Att beskriva patientens erfarenheter 
av sin egenvård. och effekten på 
egenvårds utbildning på deras 
uppfattning till betydelse av 
egenvård 

Patienterna fick mer specifik och nyanserad kunskap genom att delta i 
diskussionsgrupp. Detta ökade deltagarnas förståelse och medvetenheten 
att leva med DMT-2ivardagen 

Laursen, Frølich & 
Christensen 

2017 

Att utforska patientens erfarenhet 
med sin DMT-2 i relation till 
egenvårds utbildning 

Resultat visade att patienterna kunde identifiera kunskaper om kost och 
motion som det viktigast. De uppgav också att sociala relationer under 
egenvårdutbildning gav möjlighet att hitta gemensam aktivitet att 
genomföra med varandra. 

Minet, Lønvig, Henriksen & 
Wagner 

2011 

Att belysa motivationens betydelse 
för att få diabetespatienter att ta en 
aktiv del av sin behandling genom 
egenvård 

Det visade sig att vårdpersonalen bör lägga fokus på patientens egna 
resurser, och bygga upp dennes självförtroende så att hen kan ta sitt 
ansvar för sin egenvård. 

Ogunrinu, Maldonado, Ngewa, 
Saunders, Crounse & Misiri 

2017 

Att undersöka diabetspatiens 
uppfattning om och erfarenheter av 
egenvårds utbildning 

Deltagarna hade positiva erfarenheter, och uppgav att de kunde anpassa 
sig till livsstilsförändringar. Patienterna uppgav dock att deras kunskaper 
om DMT-2s komplikation var otillräckliga 

Pilkington, Dinca-Panaitescu, 
Dinca-Panaitescu & Raphael 

2010 

Att beskriva låga inkomsters 
inverkan på patientens egenvård 

Det visade att diabetespatienters enda sträva var att klara sjukdomen och 
överleva. Men pga låga inkomster och livssituationer hade de väldigt svårt 
att genomföra en adekvat egenvård 

Shen, Edwards, Courtney, 
McDowell & Wei 

2013 

Att utforska de faktorer som 
förhindrar och främjar egenvård hos 
diabetespatienter 

Det visade att studiedeltagarna har identifierade situationer som 
underlättar och förhindrar för egenvårds genomförandet 
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Bilaga 2: Tabell 3 Översikt av granskade artiklar 
 

Författare 
Publ.år.land 

Titel Design och ansat Urvalsmetod 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

 
Benavides & Brown 
 
2016 
 
USA 

Sociocultural 
construction of food 
in low-income 
Mexican-American 
women with 
diabetes: a 
qualitative study 

Beskrivande design  
 
Kvalitativ ansats 

12 deltagare kvinnor 
40–60 år 
Inklusionskriterier: icke-gravid 
vuxen kvinna, bosatt i Texas, 
självidentifierad som 
mexikansk amerikan, 
diagnostiserad med T2DM i 
minst 10 år, viljat att delta i 
forskning, talar engelska eller 
spanska. 

Individuella intervjuer 
 
45–90 minuters 
 
Data spelades in och 
transkriberades 

Grounded theory- 
konstant komparativ 
analys och iterativ 
analys 

 

 

Bernhard, Ose, 
Baudendistel, 
Seidling,  
Stützle, Szecsenyi,  
Wensing & Mahler 
 
2017 
 
Germany 

Understanding 
Challenges, 
Strategies, and the 
Role of Support 
Networks in 
Medication Self-
management 
Among Patients with 
Type 2 Diabetes 
A Qualitative Study 

Fokusgrupdesign  
 
 
Kvalitativ ansats  

25 deltagare 
7 kvinnor och 18 män 
18 + år 
Talar tyska eller turkiska 
patienter med typ 2-
diabetesmedicineringar 

4 fokusgrupp, 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 

110–130 minuter 

Ljud och film spelades 
in och full 
transkriberades 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 
Kodningssystemet 
med hjälp av Atlas.ti  

Buchmann, 
Wermeling, Hoene, 
& Himmel 
 
2016 
 
German 
 
 
 

Experiences of food 
abstinence in 
patients with type 2 
diabetes: 
a qualitative study 

Berättande intervjuer 
som baserad på den 
brittiska webbsida 
http: // www. 
healthtalkonline.org 
 
Kvalitativ ansats 

14 deltagare  
8 kvinnor och 6 män 
 
35–73 år 
DMT 2 patient  

Sekundär analys av 
tolkandeintervjuer med 
öppna frågor  
 
Data spelades in och 
transkriberades 

Grounded theory -
öppna, axial och 
selektiv kodning 
hjälp av ATLAS.ti 
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Författare 
Publ.år.land 

Titel Design och ansat Urvalsmetod  
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Chen, Hung,  
Chen & Yeh 
 
2018 
 
Taiwan 

Perspectives of 
patients with non-
insulin-treated 
type 2 diabetes on 
self-monitoring of 
blood glucose: A 
qualitative study 

Beskrivande 
fenomenologisk 
design  
 
Kvalitativ ansats  
 

Ändamålsenligt urval 
16 deltagare,  
9 kvinnor och 7 män 
Kriterier: patienter som har diagnos 
av diabetes typ 2, ej insulin 
behandlas, har engagerat sig i 
självövervakning av blodsocker 
minst en gång inom 6 månaderna, 
minst 20 år, adekvat kognitiva  
 

Djupsemistrukturerade 
intervjuer  

60–90 minuter 

Data spelades in och 
transkriberades 

 
Colaizzi analys  

Edwall, 
Danielson, & 
Öhrn 
 
2009 
 
Sverige 
 
 
 
 
 

The meaning of a 
consultation with 
the diabetes nurse 
specialist 

Tolkande 
fenomenologisk 
design  

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 
20 deltagare med diabetes typ 2 
10 kvinnor och 10 män 
Inklusionskriterierna: minst  
3 månaders har diabetes typ 2, ålder 
30 +, 
HbAIc> 5,3%, behandlar med 
insulin, tabletter eller diet och minst 
fem av 
deltagare bör ha erfarenhet av 
fotproblem.  
Exklusionkriterierna: patienter som 
inte talade svenska, adekvat mental 
 

Berättandeintervjuer med 
öppna frågor 
 
20–60 minuter 
 
 

Data spelades in och 
transkriberades 

Fenomenologisk 
hermeneutik 
analys 
 

Fritz 
 
2017 
 
North 
Carolina, USA 
 

Challenges to 
developing 
diabetes self-
management 
skills in a low-
income 
sample in North 
Carolina, USA 

Datakällor 
integrerades med 
noteringar och 
diagram 
av 
hypotesförbindelser 
 
Kvalitativ ansats 
 

Ändamålsenligt urval 
30 deltagare kvinnor 
Kriterierna: minst 6månader har 
diagnos av DMT 2, 40–64 år, kunna 
läsa och skriva engelsa samt gick 
klass tre nåvan 
och under 200% av federal 
fattigdomsriktlinjer.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Data spelades in och 
transkriberades 

Fotograferades material  

55–125 minuter 

Grounded theory 
 
Kodning hjälp av 
Atlas ti 
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Författare 
Publ.år.land 

Titel Design och ansat Urvalsmetod 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmeto
d 

Herre, Kolltveit,  
& Gjengedal 

2016 
 

Norway 

Experience of 
knowledge and skills 
that are essential in 
self-managing a 
chronic condition – a 
focus group study 
among people with 
type 2 diabetes 

Fokusgrupp studier 
 
 
Kvalitativ ansats 

22 deltagare  
11 kvinnor och 11 män 
 
De som hade deltagit i en diabetes 
egen vårdkurs 2–12 månader tidigare  
67–86 minuter 
 
30 - 75 år 

Fem fokusgrupp 
intervjuer, 3–6 personer i 
grupp 
 
Semi-strukturerad 
intervju  
Data spelades in och 
transkriberades 

Systematiskt 
kodades data med 
hjälp av Knodel’s 
metod 
 
 

Laursen, & 
Christensen 

2017 
 
Denmark 

Patients' perception 
of disease and 
experience with type 
2 diabetes patient 
education in 
Denmark 

 
Beskrivande design  
 
 
Kvalitativa ansats 

11 deltagare 
Sex kvinnor och fem män.  
Efter sex månader patientutbildning 
program. 
 
44 - 76 år.  

Djupintervjuer 
60–90 minuter 
 
Inspelades och 
transkriberades 

NVivo-versionen 
används med 
systematisk 
kodningsprocess 

Minet, Lønvig, 
Henriksen & 
Wagner 

2011 

Denmark 

The Experience of 
Living With 
Diabetes Following a 
Self-Management 
Program Based 
on Motivational 
Interviewing 
 

Berättande 
fenomenologisk 
design 
 
Kvalitativ ansats 

22 deltagare som har diagnos med 
diabetes inom 1–11 år 
Tolv kvinnor och tio män 
 
30–72 år  
Deltagare har gått fyra dagar 
diabetesutbildning   

Sju fokusgrupp intervjuer 
med motivation 
Öppna och avsluta frågor 
1–2 timmar 
Inspelade och 
transkriberade 
2007 mai -2009 mai har 
gått forsning.  

Giorgi’s 
fenomenologisk 
metod använt.  

Ogunrinu, 
Maldonado, 
Ngewa, 
Saunders, 
Crounse & 
Misiri 

2017 

Malawi 

A qualitative study of 
health education 
experiences and self-
management 
practices among 
patients with type 2 
diabetes at Malamulo 
Adventist Hospital in 
Thyolo District, 
Malawi 

Fenomenologisk 
kvalitativ design  
 
 
Kvalitativ ansats 

20 deltagare:  
14 kvinnor och sex män  
Inklusionskriterierna: deltagarna är 
minst 18 år , diagnos av typ 
2 diabetes, minst en tidigare 
behandling från Malamulo Adventist 
Hospital. 
Exklussionskriterierna: DMT 1 
patienter, individer  
har aldrig fått behandling hos MAH.  

Nyckelinformant 
intervjuer och 
fokusgruppdiskussioner 
användes som en 
triangulering metod för 
att validera data. 
 
Ljudinspelat, 
transkriberat 

Grounded Theory  
 
Atlas. Ti används 
 
Theoretical 
framework 
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Författare 
Publ.år.land 

Titel Design och ansat Urvalsmetod 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Pilkington, Bryant, 
Dinca-Panaitescu, 
Dinca-Panaitescu & 
Raphael 

2010 

Canada 

 

The Experience of 
Living with Diabetes 
for Low-income 
Canadians 

Kvalitativ 
undersökning  
 
 
Kvalitativ ansats 
 

Ändamålsenligt urval 
 
58 deltagare  
34 kvinnor och 24 män 
Från 4 samhällshälsocenter. 15 
deltagarna i varje center.  
 
30–82 år 
Kriterier: diagnos av typ 2-
diabetes och låg inkomst. 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
En timma intervju 
 
Data inspelades och 
transkriberades 

Tematisk analys av 
intervjuutskrifter var 
kanaliseras. 
 
Demografisk 
information samlades  

Shen, Edwards, 
Courtney, McDowell, 
& Wei 

2013 

China 

 

Barriers and 
facilitators to 
diabetes 
self-management: 
Perspectives of older 
community dwellers 
and health 
professionals 
in China 

Beskrivande design 
med fokusgrupp  
 
Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 
 
33 deltagare 
17 kvinnor och 16 män 
 
Personen med DMT 2 och utan 
kognitivt problem 
 
60 + år 
minst 1 års arbetslivserfarenhet 
sjukvårdspersonalen 
 

Fyra fokusgrupper: två 
för äldre med diabetes 
och två för vårdpersonal 
 
öppna frågor  
 
90 min 
 
Bandspelades och 
transkriberades 
 

Tematisk 
innehållsanalys som 
följer ett steg för steg 
 
Hjälp av Burnard 
kodningssystem 
 

 

 


