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Sammanfattning: 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk autoimmun sjukdom som växer i 

dagens samhälle. Sjukdomen orsakar individen lidande och är en resurskrävande 

sjukdom. Egenvård är en central del i behandlingen av DMT2 (Diabetes mellitus typ 2) 

som kräver engagemang från individen.  

 

Syfte: var att belysa vilka faktorer som är av betydelse för egenvårdsförmågan hos 

personer med diabetes typ 2 och vilken betydelse egenvård har för deras hälsa. 

 

Metod: En deskriptiv design har tillämpats i denna litteraturstudie. Sökning skedde i 

databaserna CINAHL och PubMed, som genererade totalt 14 artiklar (10 kvantitativa, 3 

kvalitativa och 1 mix-method).  

 

Huvudresultat: Faktorer som var av betydelse för egenvårdsförmågan var utbildning, 

stöd, empowerment, attityder och hur lång tid individen haft DMT2. Resultatet visar att 

patienterna uppskattar att få information om diabetes av sjuksköterskor, läkare eller 

dietister och deltar helst i grupp då det ger möjlighet till att diskutera erfarenheter, bli 

motiverad av andra deltagare och möjlighet till social anknytning. De individer som 

etablerat goda vanor gällande kost, träning och blodsockermätning fick sänkta nivåer av 

HbA1c, LDL och höjning av HDL. Dessa individer fick färre diabetes relaterade 

komplikationer. 

 

Slutsats: Det framkommer att diabetes utbildning är en av flera faktorer som har 

betydelse för individens förmåga till egenvård. Empowerment och attityder till 

utbildningen har också betydelse för att utveckla egenvårdsförmågan gällande kost, 

träning och blodsockermätning. Dessa 3 faktorer har i sin tur en betydelse för den 

fysiska hälsan, genom att risken för komplikationer sjunker samt att HbA1c sjunker. 

Vidare forskning om hur empowermentbaserade utbildningsprogram kan standardiseras 

är av intresse. 

 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, egenvård, fysisk hälsa, utbildningsprogram 

 

 



 

 

Abstract: 

Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic autoimmune disease which is 

growing in today's society. The disease causes suffering for the afflicted individual and 

is a resource demanding disease. Self care is a cenral part in the treatment of DMT2 

(Diabetes Mellitus type 2) which requires personal commitment from the individual. 

 

Purpose: The purpose of this study was to elucidate the self care ability of persons with 

Diabetes Mellitus type 2, and what significance self-care has on their health. 

 

Method: A descriptive design has been applied in this literature study. Search queries 

was made using the databases CINAHL and PubMed, which in total generated 14 

articles (10 quantitative, 3 qualitative and 1 mixed-method). 

 

Main Findings: Significant factors for self-care ability were education, support, 

empowerment, attitudes and the length of time the indivual had been diagnosed with 

DMT2. The results show that patients appreciate receiving information from nurses, 

doctors or dietitians and the patients prefer participating in groups since this gives them 

an opportunity to discuss experiences, get motivated by other participants and make 

social connections. Those individuals whom had established good habits concerning 

diet, exercise and blood glucose measurement had their HbA1c and LDL levels lowered 

as well as their HDL level increased. These individuals received fewer diabetes related 

complications. 

 

Conclusion: It is shown that diabetes education is one of several signficant factors 

concerning the individual's self-care ability. Empowerment and attitudes toward 

education are also of import for the devlopment of self-care abilities concerning diet, 

exercise, and blood glucose measurement. These 3 factors are in turn significant for the 

individual's physical health, due to the lowered risk of complications and lowered levels 

of HbA1c. Further research on how empowerment based diabetes education can be 

standardised is of interest. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, selfcare, physical health, education programmes.  
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1. Introduktion: 

Diabetes mellitus typ 2 förkortas DMT2, denna benämning kommer hädanefter 

användas i litteraturstudien. DMT2 är en sjukdom som växer i dagens samhälle relaterat 

till våra levnadsvanor där övervikt blir vanligare (Folkhälsomyndigheten, 2018). Den 

höga andelen av fetma hos befolkningen ökar risken för DMT2 (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Diabetesförbundet (2017) menar att det exakta antalet som lider av DMT2 inte 

går att definiera men att det är ca 4% av befolkningen i Sverige som är drabbade. 

Diabetesförbundet (2017) menar på att det existerar en odefinierad summa individer 

som har utvecklat DMT2. Sjukdomen orsakar individen lidande och kostar samhället 

både tid och resurser (Prezio, Pagan, Shuvak & Culica, 2014). En del forskare påstår att 

en satsning på förebyggande egenvårdsprogram för diabetiker skulle i USA kunna spara 

250 miljarder dollar inom närmsta 10 åren (Prezio et.al., 2014). 

 

1.1 Diabetes mellitus typ 2: 

DMT2 är en kronisk autoimmun sjukdom. Diabetes mellitus existerar i två 

huvudformer, typ 1 och typ 2. Gemensamt för dessa är att sjukdomen orsakar kronisk 

hyperglykemi. Vid DMT2 råder insulinresistens hos kroppens celler, det kan 

förekomma ett reducerat antal betaceller vilket är kroppens insulinproducerande 

komponenter. Vid DMT2 skapar insulinresistensen en ökning av insulinproduktionen då 

kroppen ger felaktiga signaler att det råder insulinbrist. Kroppen kan utföra denna ökade 

insulinproduktion under en kortare period innan funktionen sakta avtar och en faktisk 

insulinbrist tillkommer (Ericson & Ericson, 2012). 

Symtom: 

Vid debut för DMT2 är det vanligt att individen får ökad törst, ökad diures, viktnedgång 

och ökad trötthet. Ökad glukoshalt i urinen och sent i stadiet kan acetonliknande 

utandning förekomma (Ericson & Ericson, 2012).  

Diagnos: 

Vid diagnostisering av DMT2 är vanliga prover P-glukos, HbA1c, C-peptidhalt samt 

kontroll av ketonkroppar i urinen. P-glukos prov innebär en mätning av glukoshalten 

(Sockerhalten) i blodets plasma vid fasta. HbA1c provet mäter medelglukoshalten de 

senaste 8-10 veckorna. C-peptidhalt är ett prov som påvisar om hyperinsulinemi 

förekommer, detta innebär en ökad insulinfrisättning. Ketonkroppar kontrolleras i 

urinen för att undersöka om en ökad syrehalt förekommer. Alla dessa prover är 

indikatorer på om det föreligger patofysiologiska felaktigheter i insulinproduktionen 
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(Ericson & Ericson, 2012). 

Behandling och egenvård: 

 För att bromsa den ökade insulinproduktionen som förekommer vid DMT2, behöver 

patienten god kosthållning där socker och mättade fetter reduceras, ökad motion och 

utesluta rökning. Dessa faktorer anses vara riskfaktorer för att insjukna i DMT2 

(Ericson & Ericson, 2012). Oral medicinering kan bli aktuellt, men förändrad livsstil är 

den metod som först tillämpas. Vid typ 1 diabetes ordineras insulin från symtomdebut 

p.g.a. den insulinbrist som förekommer vid tillståndet (WHO, 2018). Insulinbehandling 

kan bli aktuellt vid DMT2, det ordineras dock oftast senare i sjukdomsförloppet 

(Ericson & Ericson, 2012). En stor del av behandlingen för DMT2 är att finna sin inre 

drivkraft och mobilisera motivation till att förändra sin livsstil gällande kost, träning och 

blodsockermätning, en vidare förklaring hur detta kan utföras och vilken roll 

sjuksköterskan etablerar i dessa sammanhang finns beskrivet under rubriken Egenvård 

(Andersson & Funnel, 2010). 

 

1.2 Fysiska och psykiska komplikationer: 

Tamayo et.al. (2014) beskriver i sin artikel att enligt beräkningar kommer DMT2 att 

sakta öka under de kommande åren och med denna ökning kommer antalet individer 

som behöver vård p.g.a. komplikationer öka. Vidare beskrivs i artikeln att 

komplikationer är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall hos diabetiker (Tamayo 

et.al., 2014). De vanligaste komplikationerna som personer med DMT2 drabbas av är 

angiopati, neuropati och hjärt-kärlsjukdomar. Angiopati innebär skada på kärlen som 

orsakas av den ständigt förhöjda blodsockernivån som existerar vid diabetes. Detta kan 

delas in i mikro-och makro angiopati, vilket innebär skada på antingen små eller stora 

kärl. Neuropati innebär skada på nerverna och detta bildas av en så kallad 

mikroangiopati (Ericson & Ericson, 2012). I en artikel beskrivs att komplikationer p.g.a. 

DMT2 är vanligt förekommande men som med förebyggande arbete kan minska, detta 

är en påfrestande process för individen att ändra sina livs vanor (Juul, Maindal, 

Zoffmann, Frydenberg & Sandbaek, 2014). Fink, Fach och Schröder (2019) rapporterar 

att känslan av ansvar och acceptans av deras sjukdom är mest påfrestande för 

nydiagnostiserade diabetiker, då sjukdomen upplevs påverka både privat-och 

arbetslivet. Psykiska påfrestningar som rapporterats är ekonomisk stress, då material för 

blodsockermätning i exempelvis Tyskland är kostsamt. En del individer menar på att 

motivation kommer från rädsla över att få komplikationer (Fink, Fach & Schröder, 
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2019).  

1.3 Hälsa och omvårdnad:  

Begreppet hälsa är ett av de centrala begreppen för sjuksköterskeprofessionen. Tidigare 

förklaringar som sjuksköterskan förlitade sig på var att kroppen bestod av fyra 

kroppsvätskor; blod, gul och svart galla samt slem. Människan ansåg att en obalans 

mellan dessa fyra kroppsvätskor var anledningen till att ohälsa och sjukdom uppstod. 

Under 1500-1600 talet utvecklades människans kunskaper allt mer utifrån att anatomin 

av människan beskrivs i litteraturen. Under 1800-talet utvecklas det medicinska synsätt 

ytterligare, där människan anser att hälsa innebär fysisk välfärd. Detta synsätt kom 

senare influeras av psykologin som förespråkade att hälsa påverkas av det fysiska såväl 

som det psykiska och andliga. Detta är början på den betydelse begreppet innebär för 

sjuksköterskeprofessionen i dagens samhälle, nämligen att hälsa innebär en fysisk, 

psykisk och social dimension (Willman, 2015). Ett annat centralt begrepp för 

sjuksköterskan är omvårdnad. Willman (2015) beskriver att samband mellan hälsa och 

omvårdnad existerar, detta eftersom dagens vårdgivare etablerar ett holistiskt synsätt där 

man anser att den fysiska och psykiska hälsan korrelerar med varandra. Författarna har 

valt att definiera det bärande begreppet hälsa, så att läsaren får en förståelse för 

begreppets innebörd enligt litteraturen. I detta arbete kommer en av dessa komponenter 

att stå i fokus det vill säga den fysiska hälsan men författarna till föreliggande studie har 

förståelse för att hälsa innebär en fysisk, psykisk och social dimension.  

 

1.4 Egenvård och dess band till ”empowerment”: 

Enligt socialstyrelsen (2018) beskrivs egenvård som en bedömning utförd av 

vårdpersonal, angående om individen har kapacitet att självständigt (eller med stöd från 

vården) utföra åtgärder för sin hälsa. Socialstyrelsen (2017) skriver att det finns fördelar 

med egenvård eftersom det underlättar för en mer normal vardag samtidigt menar 

myndigheten att det finns risker med egenvård eftersom hälso- och sjukvårdens ansvar 

överförs till individen. Det är p.g.a. dessa risker som en bedömning ska utföras i varje 

enskilt fall av utbildad sjukvårdspersonal. Vad som definieras som egenvård menar 

socialstyrelsen (2017) varierar och påverkas av variabler så som individens livssituation 

samt den fysiska och psykiska hälsan. Individen kan behöva stöd från sjuksköterskan 

för att kunna etablera egenvårdsbeteenden. Empowerment är ett sätt att stärka patientens 

autonomi och bemyndigande vilket leder till att begreppet har en betydelse vid 

diskussion av egenvård (Liden, 2015). Liden (2015) menar vidare på att empowerment 
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innefattar att stärka en individs förmåga och att utnyttja varje individs inneboende 

resurser för att kunna ta allt mer ansvar över den egna vården.   

Eldh (2015) beskriver att begreppet empowerment kan feltolkas och definieras som 

sådant att professionen ger tillbaka makten till patienten. Andersson och Funnel (2010) 

menar att begreppet ska ses som en process och ett resultat, dock att processen ständigt 

är pågående. Processen kan innefatta utbildning medan resultatet är att patienten blir 

mer självständig (Andersson & Funnel, 2010). En tydlig definition av vad utbildning 

innefattar för en diabetiker går inte exakt att redovisa men i föreliggande studie innebär 

utbildningsprogram att deltagarna fått råd om framförallt kost och träning.  

I de artiklar som kommer presenteras i resultat innefattar utbildning till stor del 

områdena kost, träning, empowerment och blodsockermätning. Willman (2015) 

framhäver att sjuksköterskans arbete innefattar att ta tillvara på varje individs resurser, 

stärka dessa och motivera individen till att aktivt förebygga hälsorisker samt utföra 

egenvårdshandlingar. Detta synsätt att aktivt arbeta för att individen självständigt ska 

utföra egenvårdsåtgärder beskriver Willman (2015) som att sjuksköterskan utför 

omvårdnad på individnivå.  

Inom dagens sjukvård talar vårdgivaren om compliance som kan översättas till 

följsamhet på det svenska språket. Följsamhet eller compliance innebär inom 

sjukvården att individen litar på sin förmåga samt anses innehava motivation för att 

följa de direktiv eller den ordination som vårdgivare ger ut, det kan innefatta 

ordinationer gällande medicinering eller råd om ökad fysisk aktivitet (Rydholm 

Hedman, 2015). Personer som har diagnosen DMT2 behöver kontinuerligt besitta en 

följsamhet gällande livsstilsförändringar och i en del fall medicinering för att undvika 

komplikationer (Rydholm Hedman, 2015). Omvårdnaden är en betydande faktor i dessa 

fall, vårdpersonal bör enligt Rydholm Hedman (2015) motivera individen att utföra 

förändringar som är till fördel för hälsan. Rydholm Hedman (2015) och Kumar (2007) 

beskriver att även om individen har den fysiska förmågan till att utföra en handling, 

innefattar följsamhet om att besitta en tillit till sig själv och till sin förmåga för att finna 

den inre drivkraften. 
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1.5 Sjuksköterskan: 

Willman (2015) beskriver att utbildning och vägledning är en stor del av 

sjuksköterskans arbete. Individen är en fri människa med förmåga till att fatta egna 

beslut, samtidigt poängterar litteraturen att olika variabler i människans resurser kan 

svikta, som leder till att den behöver stöd från sjuksköterskan för att kunna utföra dessa 

handlingar (Willman, 2015). Graves, Garrett, Amiel, Ismail och Winkley (2016) har 

utfört en undersökning, som gett en uppfattning om hur utbildning i psykologi och 

motiverande samtal för grundutbildade sjuksköterskor kan användas som instrument vid 

utbildning i egenvård. Denna studie visade att ett flertal sjuksköterskor upplevde att 

utbildning i motiverande samtal hjälpte dem att engagera patienterna i sin egenvård på 

ett nytt sätt, det upplevdes som en lättnad att inte behöva ansvara för patientens hälsa på 

egenhand, konsultationerna blev mindre stressfulla. Dock rapporterades negativa sidor 

gällande interventionen av sjuksköterskorna (Graves et.al., 2016). Fyra sjuksköterskor 

uppgav att de upplevde att det uppstod en intim relation vid motiverande samtal, som 

tenderade att patienterna hellre diskuterade personliga problem än egenvård av deras 

diabetes (Graves et.al., 2016).  

 

1.6 Närliggande forskning: 

Medfödda hjärtåkommor är likt DMT2 ett tillstånd som kräver att individen kan 

etablera goda egenvårdsbeteenden. En av de vanligaste komplikationerna och 

anledningen till att personer med DMT2 avlider är dessutom hjärt-kärlsjukdomar. Med 

anledning av detta anser författarna till föreliggande studie att egenvårdsförmågan vid 

medfödda hjärtåkommor är av intresse (Ericson & Ericson, 2012). Lee och Jung (2019) 

har i sin studie utformat ett egenvårdsprogram för individer med medfödda 

hjärtsjukdomar. Vidare utvärderade forskarna effekten av programmet för individens 

sjukdomsrelaterad kunskap, egenvårdsbeteenden och livskvalité. Resultatet tyder på att 

egenvårdsprogrammet hade en statistiskt signifikant betydelse för egenvårdsförmågan 

samt upplevelse av livskvalité. Interventionsgruppen visade högre nivåer av 

sjukdomsrelaterad kunskap än kontrollgruppen (Lee & Jung, 2019). Moore, Frost och 

Britten (2015) utförde intervjuer med 21 patienter som var pensionerade och haft 

hjärtsjukdom sedan födseln. Intervjuerna påvisade att individerna kände ett stort ansvar. 
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Forskarna antyder att faktorer som socialt nätverk och attityder hade betydelse för hur 

dessa individer hanterade sin sjukdom (Moore, Frost & Britten, 2015).  

 

1.7 Blodproverna HbA1c, LDL och HDL: 

 HbA1c är ett blodprov som ger information om hur utvecklingen av glukoshalten i 

blodet varit under de närmsta 8-10 veckorna. Detta är ett prov som ger vårdgivaren och 

patienten viktig information om hur deras livsstil påverkar deras sjukdom (Ericson & 

Ericson, 2012). LDL är en förkortning för ”Low density lipoproteins” och kallas i vissa 

sammanhang ”det onda kolesterolet”. Detta är ett lipoprotein som har hög kolesterolhalt 

och bildas i levern. Från levern tar detta kolesterol sig ut till vävnaderna och en alltför 

hög halt av LDL i blodet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar då det påskyndar 

aterosklerosprocessen. HDL är en förkortning av ”High density lipoproteins” och kallas 

”det goda kolesterolet”. HDL är också ett lipoprotein men till skillnad från LDL så 

hjälper det kroppen transportera bort överskottet av kolesterol från kärlen tillbaka till 

levern. Hög halt av HDL är med andra ord till fördel för att bromsa ner 

aterosklerosprocessen (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomen DMT2 är en riskfaktor för 

att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och därför är provtagning av HDL och LDL vanligt vid 

DMT2 (Ericson & Ericson, 2012).  

 

1.8 Teoretisk referensram: 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda Dorothea Orems teori “self care 

deficit theory of  nursing” (Berbiglia & Banfield, 2014). Teorin handlar om att 

människor innehar en inre drivkraft “personal agency” som under livets olika skeden 

och beroende på olika variabler kan svikta. När denna förmåga “self care” enligt Orem 

sviktar till den grad att det påverkar individens hälsa är individen i “self care deficit”. 

Då finns behov av stöd från en sjuksköterska i form av det som Orem kallar “nursing 

systems”, vilket exempelvis kan vara utbildning (Kumar, 2007). Författarna av denna 

litteraturstudie har valt denna teoretiska referensram utifrån att Orem på ett 

grundläggande sätt förklarar vad en inre drivkraft innebär, hur individen kan mobilisera 

denna samt hur detta påverkar individens egenvårdsförmåga. Teorin framhäver viktiga 

ämnen som att olika variabler (sorg, stress, sjukdom m.m) i en individs vardag kan 

påverka dess förmåga till egenvård och sjuksköterskans roll vid förstärkande av 

individens egenvårds kapacitet (Kumar, 2007; Berbiglia & Banfield, 2014).  
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1.9 Problemformulering: 

DMT2 är en växande folksjukdom i världen som orsakar lidande och är en betydande 

kostnad för samhället. Tidigare forskning påvisar att komplikationer som angiopati, 

neuropati och hjärt-kärlsjukdomar är vanligt vid DMT2. Forskning visar att individer 

upplevde egenvård som en psykisk påfrestning, då känslan av personligt ansvar ökade, 

detta kan påverka både privat-och arbetslivet negativt. Tidigare studier tyder på att 

sjuksköterskan har en central roll för att ge stöd åt individen vid mobilisering av 

livsstilsförändringar. Det finns dock bristande kunskap om hur vården bäst kan ge stöd 

åt individen och vilka faktorer som är av betydelse för en individs förmåga till 

egenvård. Det är av betydelse för samhället och för sjuksköterskeprofessionen att finna 

vilka faktorer som förbättrar patientens följsamhet och egenvårdsförmåga. Det är även 

av vikt att kunskap om egenvård sprids för att förebygga det ökade antalet som får 

komplikationer såväl fysiska som psykiska.  

 

1.10 Syfte:  

Syftet var att belysa vilka faktorer som är av betydelse för egenvårdsförmågan hos 

personer med diabetes typ 2 och vilken betydelse egenvård har för deras hälsa  

 

1.11 Frågeställning: 

Vad var av betydelse för egenvårdsförmågan hos personer med diabetes typ 2? 

Vilken betydelse har egenvård för hälsan hos personer med diabetes typ 2? 

2 Metod: 

2.1 Design:  

Designen som har tillämpats av författarna är en deskriptiv litteraturstudie. Denna 

design applicerades för att kunna belysa och sammanfatta nuvarande forskning om valt 

ämne (Polit och Beck, 2017). 

2.2 Sökord och sökstrategi: 

De databaser som har använts för att samla information om valt ämne är PubMed och 

Cinahl. Författarna har valt att använda olika sökord för att expandera sökningen (Polit 

och Beck, 2017). Den MeSH major topic term som har använts vid sökningar i PubMed 

är “diabetes mellitus, type 2”. MeSH är ett akronym för begreppet medical subject 
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headings och detta appliceras därför att metoden säkerhetsställer att alla synonymer för 

det valda sökordet inkluderas i sökningen och genererar ett större resultat. Dessutom 

bidrar denna metod till en effektivare sökstrategi då flera sökord inte nödvändigtvis 

behöver tillämpas (Polit och Beck, 2017). “Diabetes mellitus, type 2” är den term som 

sökts som Major Headings. I CINAHL har ”major headings” samma funktion som 

MeSH termer i PubMed (Polit och Beck, 2017). Andra sökord som använts är “Diabetes 

type 2”, “Empowerment”, “self-management program” och “self care tasks”. De termer 

som användes som fritext använde författarna för att få en bredare sökning (Polit och 

beck, 2017). Av de booleska operatorerna har endast “AND” användts därför att 

författarna önskade ett resultat av artiklar som omfattar båda söktermerna (Polit och 

Beck, 2017). I databasen PubMed användes begränsningar såsom Högskolan i Gävle, 

humans, English och artiklarna var begränsade till årtalen 2009-2019. I CINAHL har 

begränsningar som linked full text använts samt att författarna begränsade sökningen 

mellan årtalen 2009-2019. Polit och Beck (2017) beskriver hur begränsningar ger 

möjlighet att minska antalet sökträffar för att antalet ska bli mer hanterbart, men har 

också en funktion att hitta de träffar som är relevanta för den specifika sökningen. 

Sökningen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar (limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl Publiceringsdatum 

2009-01-01 till 2019-

12-31, linked full text 

Sökdatum: 2019-01-07 

self care tasks and 

diabetes type 2 

(Fritext) 

39 2 

Cinahl  Publiceringsdatum 

2009-01-01 till 2019-

12-31, linked full text 

Sökdatum: 2019-01-07 

(MH Diabetes 

Mellitus, Type 2) 

AND empowerment 

144 8 

PubMed Publiceringsdatum 

2009-2019, humans, full 

text , Högskolan i 

Gävle, English  

Sökdatum: 2019-01-23 

Diabetes mellitus type 

2 [MeSH Major 

Topic] AND self 

management program  

350 4 

Totalt 
   

14 

 

2.3 Urvals Kriterier: 

Urvalskriterier tillämpades vid sökandet av artiklar för att finna de studier som är mest 

relevanta för arbetets syfte och frågeställningar (Aveyard, 2014). De inklusionskriterier 

som tillämpades var att deltagarna skulle vara över 18 år, diagnostiserade med DMT2 

samt att det var patient perspektivet som undersöktes och inte exempelvis anhörigas 

uppfattning. En annan inklusionskriterie var att artiklarna omfattar området egenvård 

och inte endast de medicinska aspekterna av sjukdomen (Polit och Beck, 2017). Studier 

som innefattade deltagare med diabetes mellitus typ 1 har exkluderats och även studier 

där barn deltog. En annan exklusionskriterie var att deltagarna inte hade andra kända 

sjukdomar som kunde påverka egenvårdsförmågan. Litteraturstudier har exkluderats. En 

mixed method har tillämpats, både kvalitativa och kvantitativa studier har använts. 
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2.4 Urvalsprocess: 

Totalt granskades 533 titlar i de båda databaserna. 16 st valdes bort p.g.a. att dubbletter 

förekom som var inkluderat i ett flertal sökningar (Aveyard, 2014). 370 st artiklar 

valdes bort för att dessa inte var relevanta för litteraturstudiens syfte eller 

frågeställningar (Polit och Beck, 2017). Dessa artiklar handlade om E-hälsa, dieter/kost 

eller så behandlade artiklarna i allt för stor utsträckning de medicinska aspekterna och 

effekterna av exempelvis metformin. 133 st artiklar valdes bort då ett av 

inklusionskriterierna var att studierna inte får inkludera personer med diabetes typ 1, 

eller p.g.a. att artiklarna endast existerade på främmande språk eller fjärrlån. Artiklar 

som behandlade enligt författarna en för specifik minoritetsgrupp exkluderades 

(Aveyard, 2014).  Efter denna process återstod 14 artiklar. Efter detta läste författarna 

artiklarna var för sig för att granska dess relevans för litteraturstudiens syfte samt 

frågeställningar. Författarna läste igenom abstrakt samt metod, resultat och diskussion 

för att säkerställa att artiklarnas innehåll är av relevans för litteraturstudiens resultat, 

vilket är studier som innefattar ämnet egenvård hos personer med DMT2 (Aveyard, 

2014). I figur 1 beskrivs utförligare hur urvalsprocessen utvecklades. Författarna har 

även genomfört en relevans och kvalitetsgranskning enligt den mall som finns i bilaga 

1. Denna granskning ledde till att författarna kunde säkerhetsställa att alla 14 artiklar var 

av god kvalité samt relevans för denna litteraturstudies resultat. 
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PRISMA 2009 Flow Diagram 
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2.5 Dataanalys: 

Polit och Beck (2017) beskriver vikten av att författarna till en litteraturstudie har 

struktur i sitt arbete. Författarna av denna litteraturstudie skapade denna struktur genom 

metodiskt arbete; skrivit ut artiklar, strukit under relevanta stycken för syfte samt att en 

kategorisering skedde enligt den beskrivning som ges av Aveyard (2014). 

Kategoriseringen innebär att författarna finner olika teman utifrån vad som framkommer 

i artiklarnas resultat, detta benämns som en tematisk dataanalysmetod (Aveyard, 2014). 

Författarna av denna litteraturstudie började med att dela in sina artiklar i 2 kategorier 

utifrån syftet, den ena är egenvård och den andra är hälsoeffekter av egenvård. De två 

författarna har enskilt läst artiklarna och bearbetat deras resultat för att kunna urskilja 

hur det som framställs kan användas för att besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Denna bearbetning ledde fram till 3 huvudteman och 2 underkategorier 

som presenteras under resultat. Författarna har fått fram dessa 3 huvudteman genom 

artiklarnas huvudsakliga innehåll.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden: 

Författarna har tagit ansvar för att inte oredlighet förekommer i litteraturstudien samt att 

information från olika studier har granskats objektivt och att upphovsman till data har 

tillkännagivits. Författarna har tillämpat ett etiskt övervägande genom att granska 

innehållet samt undersöka om de inkluderade artiklarna utfört etiskt övervägande eller 

att studien granskats av regional etisk nämnd, genom att varje artikel har granskats 

enskilt av författarna till föreliggande studie (Polit & Beck, 2017).  

 

3 Resultat: 

Analysering av data utformade 3 teman som presenteras under 3 huvudrubriker och 2 

underrubriker i resultat: Utbildningens betydelse vid utveckling av egenvårdsförmågan, 

vilka faktorer är av betydelse för egenvårdsförmågan vid DMT2 samt hälsa och HbA1c 

i relation till egenvård. Resultatet bygger på totalt 14 artiklar (10 st kvantitativa, 3 

kvalitativa och 1 mix-method). Artiklarna finns presenterade i två tabeller i bilaga 2.  
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3.1 Erfarenheter av utbildning vid utveckling av egenvårdsförmågan: 

Det existerar delade erfarenheter av DMT2 och interventionsprogram. I de olika 

studierna framkommer olika attityder och önskemål gällande utbildning. Grupp 

utbildning ansågs vara effektivt för att stärka individens egenvårdsförmåga.  

 

Individers olika attityder, önskemål och behov av utbildning: 

Återkommande teman som patienterna upplevde som en utmaning vid sjukdomen 

DMT2 var kost, träning och blodsockermätning (Gardsten et.al., 2018; Odgers-Jewell, 

Isenring, Thomas, Reidling, 2017; Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016). Ett 

förslag som patienter uppgav var att diabetessjuksköterskor borde berätta vad de kan äta 

och vad som är bra att inkludera i kosten som diabetiker, istället för att fokusera på vad 

som ska undvikas (Gardsten et.al., 2018). Fördelningen mellan fysisk aktivitet och 

vardagsmotion ansågs vara svårt att balansera och det existerade även deltagare i vissa 

studier som menade att de inte alls tidigare fått information om hur fysisk aktivitet kan 

påverka blodsockervärdet (Gardsten et.al., 2018; Herre et.al., 2016). De individer som 

deltog i Herres et.al. (2016) studie uppgav att egenvårdsutbildning hade varit en viktig 

komponent i deras förståelse gällande kost, träning och blodsockervärde. Vidare 

beskriver deltagarna i artikeln att de efter utbildningsprogrammet fått en bättre 

förståelse för hur dessa 3 komponenter inverkar på diabetes relaterade komplikationer.  

 

Resultat visar på vilka faktorer som patienterna önskar förändra i 

utbildningsprogrammen för diabetiker. Utbildningsprogrammen kunde upplevas 

tidskrävande, på för långt avstånd från hemmet och inte vara tillräckligt flexibla 

tidsmässigt (Coates, Slevin, Carey, Slater & Davies, 2018). Individer med DMT2 

uppgav att ett önskemål var att information gavs av sjuksköterskor, dietister eller en 

läkare. Ett annat förslag som kom fram var att informationen skulle finnas tillgänglig 

online och vara mer fokuserad på individanpassad daglig planering som kan tillämpas i 

vardagen (Lopez et.al., 2016). Coates et al. (2018) visar i sin studie hur deltagare fyllt i 

olika skalor gällande kunskapsnivå, attityder och empowerment. Yngre individer med 

DMT2 har bevisats besitta högre kunskapsnivå kring diabetes än äldre, 31.6% uppgav 

att de ansåg att de inte behövde delta i diabetes utbildning (Coates et.al., 2018). 

Patienter har dock en tendens att överskatta sin egenvårdsförmåga (Wu, Tung, Liang, 

Lee & Yu, 2014). Det framkommer att 29.6 % av deltagarna hävdade att inget skulle 
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kunna uppmuntra dem till att delta i utbildningsprogram (Coates et.al., 2018). 158 

deltagare (47,2%) ansåg att en 3 timmar långt utbildningsprogram upptog för mycket tid 

och 68 deltagare (20,3%) förstod inte varför de blev tillfrågade att delta i diabetes 

utbildning (Coates et.al., 2018). Resultatet visar dock att de individer som deltog i 

egenvårdsprogram tenderar att fortsätta göra det i framtiden med hänvisning till att de 

var nöjda med interventionen (Lopez et.al., 2016).  

 

Patientens erfarenheter av grupp utbildning: 

Utbildning i grupp är fördelaktigt genom att deras kunskap om kost, träning och 

blodsockermätning ökade (Odgers-Jewells et.al., 2017). Individerna syftade på att 

grupputbildning gav möjlighet till diskussion gällande olika erfarenheter, motiverade 

dem till förbättring och gav möjligheten till att etablera sociala kontakter (Odgers-

Jewells et.al., 2017). Individerna ansåg att deltagandet i grupp ökade känslan av stöd, då 

de kunde tala om svårigheter i vardagen med individer i samma situation samt att de 

kunde jämföra sig med andra för att få en uppfattning om deras egen livsstil var korrekt 

(Odgers-Jewell, 2017). Resultatet antyder på att deltagandet i grupp ökar individernas 

förståelse för sjukdomen, höjer egenvårdsförmågan, ger bättre coping förmåga samt att 

individerna fick bättre insikt om hur träning, kost och blodsockermätning inverkar på 

varandra (Herre et.al., 2016). Ett förslag från patienterna var att utbildningsprogrammen 

inkluderar måltidsplanering och att deltagarna tillsammans lagar mat, detta ger både 

kunskap om kostplanering och möjliggör för social anknytning mellan deltagarna 

(Gardsten et.al., 2018; Herre et.al., 2016). I Coates et.al. (2018) studie framkommer att 

några av deltagarna uppgav att anledningen till att de inte deltog i utbildning var för att 

de skämdes att delta i grupp. Vilket bekräftar att individen är unik med unika behov 

(Garsten et.al., 2018; Odgers-Jewells et.al., 2017; Coates et.al., 2018).  

 

3.2 Vilka faktorer har betydelse för egenvårdsförmågan vid DMT2:  

Nydiagnostiserade personer med DMT2 upplevde det som en utmaning att förstå 

samband mellan blodsockervärdet och dagliga aktiviteter. De individer som haft DMT2 

under en längre period uppgav att förståelsen för lågt blodsockervärde var svårast 

(Gardsten et.al., 2018). Individens sjukdoms duration har en inverkan på deras 

sjukdomsinsikt samt förmåga till livsstils förändring (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, 

Stenvall och Hörnsten, 2015). Diabetes empowerment scale har kunnat bevisa att 

individer som haft sin DMT2 diagnos i över 15 år tenderar att besitta högre nivåer av 
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förmåga till livsstilsförändring och sjukdomsinsikt (Isaksson et.al., 2015). Patienterna 

uppger att det är den enskilda individen som måste ta kontroll över sina 

egenvårdsbeteenden, men att de behöver stöd från sjuksköterskan för att motiveras till 

dessa egenvårdsbeteenden (Coates et.al., 2018). Individer med nydiagnostiserad DMT2, 

arbetsföra individer samt de individer som haft DMT2 i 10-15 år upplever ett större 

behov av stöd från sjukvården för att kunna utveckla sjukdomsinsikt, mobilisera 

förmåga till förändring och utveckla empowerment (Isaksson et.al., 2015). Resultatet 

påvisade att det existerade skillnad i behovet av stöd mellan könen där kvinnorna enligt 

studien var i större behov av stöd än männen (Isaksson et.al.,2015). En enkätstudie 

påvisade att deltagarna i en empowermentbaserad intervention besatt högre kunskap om 

sjukdomen och sin egen egenvårdsförmåga än kontrollgruppen även om de båda 

grupperna visade samma resultat gällande attityder och empowerment. 

Interventionsgruppen fick delta i ett empowerment baserat utbildningsprogram för 

diabetiker medan kontrollgruppen tog del av standardiserad utbildning (Cortez et.al., 

2018). Lee et.al. (2016) rapporterade samma effekt i sin studie där resultatet visar att 

empowerment hade en indirekt effekt på självförmågan som i sin tur tillsammans med 

kunskap indirekt påverkade individernas egenvårdsförmåga. Empowerment har också 

kunnat konstaterats innefatta en statistiskt signifikant betydelse vid inlärning och 

kunskapsförståelse (Wang et.al., 2016). De grupper med högst konstaterade nivåer av 

empowerment samt kunskapsförmåga är de grupper som tenderar besitta högre nivåer 

av egenvårdsbeteenden även ett år efter de utfört en empowerment baserad diabetes 

intervention (Wang et.al., 2016). Personcentrerade, empowermentbaserade 

interventionssprogram har en effekt på de individerna med dåligt kontrollerad DMT2. 

(Cheng et.al., 2018). Programmet hade en signifikant skillnad på egenvården genom att 

deltagarna utvecklade bättre vanor gällande kost och blodsockermätning. Ingen av 

deltagarna rapporterades vara i behov av långvarig sjukvård eller svåra hypoglykemier 

(Cheng et.al., 2018).  
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3.3 Hälsa och HbA1c i relation till egenvård: 

Resultatet påvisade att egenvård har klinisk betydelse för individers fysiska hälsa vid 

sjukdomstillståndet DMT2 (Tsa, Li & Lai, 2017; Yang et.al., 2016). Studien visade 

vilken påverkan empowerment baserad interventionsprogram har på hälsan jämfört med 

ett vanligt diabetes program (Tsai, Li & Lai, 2017). Efter 6 månader hade ännu inga i 

interventionsgruppen upplevt några akuta diabetesrelaterade komplikationer, tillskillnad 

från kontrollgruppen där 66 deltagare utav 83 st hade utvecklat någon form av 

komplikation (Tsai, Li & Lai, 2017). Individer uppgav att viktiga komponenter för 

hälsan vid DMT2 var att behålla normal blodsockernivå samt insikten att det är ett 

allvarligt hälsotillstånd (Coates et al. 2018).Yang et.al. (2016) har undersökt vad som 

påverkar HbA1c nivåerna. Det framkommer att faktorer som ålder, sjukdoms duration, 

inkomst, tidigare diabetes utbildning, egenvårdsförmåga, kunskap om HbA1c samt 

kunskap om blodsocker kontroll var av betydelse för att sänka HbA1c värdet (Yang 

et.al.,2016). Resultat antyder på att en patientcentrerad intervention med fokus på 

empowerment inte hade en statistiskt signifikant betydelse för reduktion av HbA1c. 

Denna sänkning av HbA1c var dock av klinisk betydelse samt att stödet från vården 

hade betydelse vid utveckling av egenvårdsbeteende gällande kost och 

blodsockermätning (Cheng et.al., 2018). Denna effekt styrks av Shin och Lee (2018) 

som framhäver att de individer som deltagit i diabetes utbildning hade bättre 

empowerment samt egenvårdsförmåga gällande kost, träning, fotvård och 

blodsockermätning än den grupp som inte deltagit i interventionen. I resultatet 

framkommer det att de individer som deltagit i interventionen utvecklat en statistiskt 

signifikant reduktion i HbA1c värdet jämfört med kontrollgruppen. LDL (onda 

kolesterolet) hade sjunkit samt att HDL (det goda kolesterolet) hade ökat hos 

individerna i interventionsgruppen (Cortez et.al., 2018).  
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4 Diskussion: 

4.1 Huvudresultat: 

Faktorer som var av betydelse för egenvårdsförmågan var utbildning, stöd, 

empowerment, attityder och hur lång tid individen haft DMT2. Resultatet visar att 

patienterna uppskattar att få information om diabetes av sjuksköterskor, läkare eller 

dietister och deltar helst i grupp då det ger möjlighet till att diskutera erfarenheter, bli 

motiverad av andra deltagare och möjlighet till social anknytning. De individer som 

etablerat goda vanor gällande kost, träning och blodsockermätning fick sänkta nivåer av 

HbA1c, LDL och höjning av HDL. Dessa individer fick färre diabetes relaterade 

komplikationer. 

4.2 Resultatdiskussion: 

4.2.1 Vad är av betydelse för egenvårdsförmågan och behovet av 

utbildning: 

I föreliggande studies resultat framkommer vikten av utbildning och empowerment för 

att utveckla individens egenvårdsförmåga vid DMT2. Empowerment baserade 

utbildningsprogram utvecklar individens autonomi där kunskap omvandlas till 

egenvårdsbeteenden (Cortez et.al., 2018; Cheng et.al., 2018). Denna form av utbildning 

har kunnat konstateras ge individen motivation att förändra kost och motionsvanor 

(Cortez et.al., 2018; Cheng et.al., 2018). Kunskap kan delas in i 3 huvudkategorier: 

Funktionell, kommunikativ och kritisk kunskap. Funktionell innebär en basal kunskap 

så som läs och skrivförståelse, kommunikativ innebär att besitta förmåga att ta in 

information, bearbeta den och vidarebefordra kunskapen och kritisk kunskap innebär en 

förmåga till att kritiskt granska information innan den etableras i handling (Wang et.al., 

2016).Tidigare forskning visar på att kunskap om hur vården kan stötta individen i 

utvecklingen av egenvårdsbeteenden är viktig för att förbättra hälsoeffekterna dock 

kostar det samhället både tid och resurser (Prezio et.al., 2014). Av resultatet i 

föreliggande studie framkom det att individer med dåligt kontrollerad diabetes 

utvecklade positiva egenvårdsbeteenden gällande kost och blodsockermätning efter att 

få deltagit i ett empowerment baserad utbildningsprogram (Cheng et.al., 2018). Det 

finns tidigare forskning som menar på att vid hantering av en kronisk sjukdom som 

DMT2, så är empowerment lika viktigt som medicinering, kost och motion 

(Zamanzadeh, Zirak, Maslakpak & Parizad, 2017). Vilket stämmer överens med de 
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resultat som presenteras i föreliggande studie.  

 

Enligt Dorothea Orem är varje individ sin egen ”Self-care agent” och det innebär att 

varje individ besitter en inre drivkraft (Kumar, 2007). I teorin nämns dock att individens 

”self-care agency” påverkas av yttre faktorer, exempelvis kunskapsnivå, stöd och 

omgivningen runt individen (Kumar, 2007). Individen behöver besitta en viss kunskaps 

nivå om sin sjukdom men även kunna mobilisera sin inre drivkraft för att kunna utföra 

egenvård (Kumar, 2007). Detta stämmer överens med föreliggande studies resultat att 

utan kunskap om diabetes är det svårt för individen att förstå kroppens mekanism och 

hur komplikationer uppstår och därför är utbildning en lika viktig komponent som kost, 

träning och blodsockermätning (Zamanzadeh et.al., 2017).  Orem talar även om ”Self-

care demands” vilket innebär den basala nivå av egenvård en individ behöver utföra för 

att bevara hälsa och detta är ett relevant ämne vid DMT2 då behovet av egenvård för att 

upprätthålla fysisk hälsa ökar i omfattning (Kumar, 2007). Behovet av egenvård är 

dynamiskt och kräver att individen förstår sambanden mellan kost, träning, 

blodsockermätning och hur detta påverkar deras sjukdom och deras basala behov 

(Kumar, 2007). Tidigare studier gällande egenvård för andra kroniska sjukdomar 

exempelvis medfödda hjärtåkommor påvisar liknande resultat (Lee & Jung, 2019). Vid 

utvärdering av ett utbildningsprogram kunde de visa att interventionen ledde till bättre 

sjukdomsrelaterad kunskap. Deltagande i små grupper visade sig vara effektivt då 

individerna blev mer engagerade i sin egenvård. Lee och Jung (2019) påpekar också att 

motivation och självförtroende behöver stärkas för att etablera goda 

egenvårdsbeteenden. Författarna av denna litteraturstudie kunde med hjälp av dessa 

resonemang bekräfta att utbildning och motivation är viktiga variabler för individens 

egenvårdsförmåga även vid andra kroniska sjukdomstillstånd.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar på att dagens utbildningsprogram fokuserar främst 

på kunskap om diabetes vilket har visats vara effektivt men inte tillräckligt (Shin & Lee, 

2018). Det finns forskare som menar på att inkludering av psykosociala faktorer (främst 

empowerment) bör vara en del av utbildningen (Shin & Lee, 2018). Resultatet i 

föreliggande studie visar på att de grupper som är i behov av mest stöd från 

sjuksköterskan är arbetsföra, nydiagnostiserade och de som haft DMT2 i 10-15 år, dock 

var ett vanligt problem att individerna inte vill ”störa” vårdpersonal (Isaksson et.al., 

2015). En del individer upplevde hälsokontrollerna med sjuksköterskan som tyngande 
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då de behövde diskutera hur de hanterade livsstilsförändringarna i vardagslivet men 

även att individerna uppgav en känsla av skam för sin sjukdom och undvek ämnet på 

arbetsplatsen (Gardsten et.al., 2018). I föreliggande studies resultat framkom det att 

patienterna önskat att informationen existerade online, det ger möjlighet att uppdatera 

sina kunskaper utifrån mån om tid och behov (Lopez et.al., 2016). Tidigare forskning 

har utförts av Zamanzadeh et.al. (2017) som har utvärderat effekten av empowerment 

utbildning för diabetiker via telefon, vilket visade positiva utslag gällande hantering av 

sjukdomen samt dess komplikationer. En annan positiv effekt av empowerment via 

telefonsamtal eller sms var att det ger individen möjlighet att anpassa utbildningen efter 

sin vardag samt att de äldre individer som hade svårt med transport till närmsta 

hälsocentral kunde även delta (Zamanzadeh et.al., 2017).  

 

Upplevelse av grupp utbildning och behovet samt attityder till utbildning: 

Resultatet i föreliggande studie uppger att orsaker till att individer inte deltar i diabetes 

utbildning bland annat är:  

Tidsbrist- de ansåg att 3 timmars utbildning är för tidskrävande 

Transport svårigheter- de hade svårt att resa till närmaste hälsocentral 

Andra faktorer som individerna uppgav var att det hade viktigare ärenden att uträtta, de 

såg inte meningen med utbildning samt att de besatt tillräckligt med kunskap om sin 

sjukdom (Coates et.al., 2018). Dock visar också resultatet i föreliggande studie att 

patienter tenderar överskatta sin egen kunskap om diabetes. Sjuksköterskor rapporterade 

att behovet av utbildning var högt samt att individerna var i behov att utveckla sin 

stresshantering (Wu et.al., 2014).  

Attityder är en faktor som påverkar individens förmåga till att utföra egenvård enligt 

Dorothea Orem, det vill säga om individen upplever en maktlöshet inför sin sjukdom, 

detta kan exempelvis vara trötthet från arbete eller lågprioritering (Kumar, 2007). Även 

om resultat i föreliggande studier antydde att individer känner skam att delta i grupp 

utbildning så finns det flertalet studier som stärker metodens effekt och uppskattning 

från patienterna (Coates et.al., 2018; Gardsten et.al., 2018; Odgers-Jewell et.al., 2017). 

Gruppbaserad utbildning har också i föreliggande studies resultat kunna bevisa att det 

påverkar självkänslan, egenvårdsförmågan samt ökad empowerment och sjukdomsinsikt 

(Odgers- Jewell et.al., 2017). Det har utifrån resultatet i föreliggande studie kunnat 

påvisas att grupp utbildning leder till bättre förståelse för sambanden mellan kost, 

träning och blodsockermätning genom diskussion med andra om olika erfarenheter. 
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Dock i tidigare forskning av Odgers- Jewell, Isenring, Thomas och Reidlinger (2017 B) 

utfördes en studie där de jämförde patienters upplevelse av patientcentrerad, 

patientriktad och gruppbaserad utbildning. Patientcentrerad utbildning fick positiv kritik 

då det kunde bevisas innefatta effekt på patientens kunskap om DMT2, 

blodglukosnivåer, vikt och medicinering. Emellertid visade samma studie att deltagande 

i grupp ökade nivåerna av kunskap genom att olika erfarenheter delades, ingav socialt 

stöd som ökade självkänslan, egenvårdsförmågan samt att rädslan för sjukdomen 

minskade (Odger-Jewell et.al., 2017 B). Detta stärker faktumet att det inte finns en 

entydig lösning på hur utbildning om diabetes ska utföras, varje individ är unik med 

unika behov (Coates et.al., 2018).  

 

4.2.2 Hinder i vardagen- att leva med diabetes typ 2: 

I resultatet till föreliggande studie framkommer att enbart utbildning och empowerment 

inte är tillräckligt för att hantera en kronisk sjukdom som DMT2, det krävs även stöd 

(Isaksson et.al., 2015; Gardsten et.al., 2018; Lopez et.al., 2016). Resultatet i 

föreliggande studie kunde konstatera att behovet av stöd varierar av en rad olika 

faktorer. De grupper som anses vara i behov av mest stöd: arbetsföra, nydiagnostiserade 

samt de individer som levt med DMT2 i 10-15 år (Isaksson et.al., 2015). Att få stöd av 

en sjuksköterska är det som Dorothea Orem kallar i sin teori för ”Nursing systems”. I 

teorin talar hon om helt kompensatorisk omvårdnad, delvis kompensatorisk omvårdnad 

och stödjande omvårdnad (Berbiglia & Banfield, 2014). Detta är en del av begreppet 

stöd, det är en svår uppgift för sjuksköterskan att kunna bedöma individens behov och 

vilken nivå av omvårdnad som ska appliceras i Orems ”Nursing systems”. Individens 

autonomi ska respekteras och egenvårdsförmåga stöttas dock finns det skeden i livet där 

individen behöver få stöd av sjuksköterskan (Coates et.al., 2018; Lopez et.al., 2016). 

Det finns tidigare forskning gällande egenvårdsförmågan vid andra kroniska tillstånd 

som menar på att faktorer i vardagen påverkar individens förmåga till att hantera 

sjukdomen (Moore, Frost & Britten, 2015). Psykosociala faktorer är något som Moore, 

Frost och Britten (2015) menar påverkar individens vardag och deras förmåga till 

egenvård. Exempelvis i studien antyder forskarna att individer med hjärtsjukdom 

hanterade sin egenvård bättre om de hade en aktiv vardag och socialt stöd (Moore, Frost 

& Britten, 2015).  

 



 

 

21 

 

Med tanke på dagens bristande resurser i form av tid och vårdpersonal är det 

problematisk för vårdgivaren att kunna ge det stöd individen behöver vid olika stadium 

av sjukdomen dock är kommunikation en huvudfaktor (Gardsten et.al., 2018). Med 

hjälp av öppen kommunikation blir individen motiverad till att ställa frågor som 

uppstår, detta är viktigt då det lätt uppstår en känsla hos individen ”att den inte vill 

störa, den stressade sjuksköterskan” (Gardsten et.al., 2018). Även om sjuksköterskor 

och patienter var överens om att stöd gällande kost, diet och blodglukosmätning var 

viktigt så tyder resultatet i föreliggande studie på att sjuksköterskorna ansåg i högre 

grad att patienterna var i behov av stöd än patienterna själva (Wu et.al., 2014). 

Patienterna rapporterade att de specifikt önskade få hjälp med kost, träning och 

medicinering medan sjuksköterskorna ansåg att övergripande utbildning gällande 

exempelvis prevention av komplikationer eller kunskap om DMT2 var av vikt (Wu 

et.al, 2014).  

 

Det existerar tidigare studier som undersökte effekten av att kombinera positiva och 

negativa budskap vid kommunikation (Eborall et.al., 2016). Vid studien applicerades 

utbildnings mallen DESMOND som även inkluderade information om de negativa 

sidorna av DMT2 som exempelvis komplikationer. Tidigare forskning antyder att 

negativt meddelande fungerade som en motivations faktor för individerna. En balans 

mellan positiva och negativa närmanden visade sig vara effektivt och individernas 

empowerment och egenvårdsförmåga ökade (Eborall et.al., 2016). Willman (2015) 

menar på att varje individ är unik och har förmågan att styra över sitt liv. Omvårdnad 

som centralt begrepp kan innefatta att sjuksköterskan utför omvårdnadshandlingar, detta 

skulle vid DMT2 och egenvård kunna vara att vägleda och uppmuntra individen till att 

ta kontroll över sin sjukdom (Willman, 2015). Med andra ord är omvårdnadshandlingar 

som empowerment och utbildning faktorer som kan stärka individens egenvårdsförmåga 

(Cortez et.al., 2018). Gardsten et.al. (2018) poängterar i en studie att det är en bra 

kombination att få individuellt stöd för att hantera vardagens utmaningar samt stöd i 

grupp för att utveckla egenvårdsförmågan. Resultatet i föreliggande studie visar på att 

kunskapsutveckling är av vikt både för nydiagnostiserade och senare i 

sjukdomsförloppet, p.g.a. att de möter olika utmaningar gällande kost, träning och 

blodsockermätning (Gardsten et.al., 2018).  
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4.2.3 HbA1c och hälsoeffekter av egenvård: 

I resultatet till föreliggande studie kunde det konstateras att egenvård har en betydelse 

för individernas fysiska hälsa. Som tidigare beskrivits i introduktionen i föreliggande 

studie medför diagnosen DMT2 en förhöjd risk för att drabbas av andra följdsjukdomar 

eller så kallade diabetes relaterade komplikationer (Ericsson & Ericsson, 2012). Ett 

högre blodsockervärde medför i längden skador på kärlen och kan leda till att kärlen får 

sämre elasticitet och dessutom får sämre reaktionsförmåga vilket även påverkar 

cirkulationen och syresättningen i kärlet (Ericsson & Ericsson, 2012). Med kunskap om 

detta skapas förståelse att kontroll över blodsockervärdet för en diabetiker är av 

betydelse för att bevara fysisk hälsa.                                    

För att kunna motiveras till förändring behöver individen förstå sambandet mellan 

egenvårdsbeteenden, HbA1c och vilken nytta detta medför för deras fysiska hälsa (Yang 

et.al., 2016). I Orems teori diskuteras begreppet ”Self-care deficit” vilket innebär att 

egenvårdskraven är högre än vad individen förmår att självständigt utföra (Kumar, 

2007). Exempelvis är dålig kunskap om HbA1c:s betydelse i relation till komplikationer 

en ”self-care deficit” faktor som medför försämrad egenvård av den fysiska hälsan av 

individen (Kumar, 2007). Det existerar situationer där individen har förståelse och 

förmåga att utföra egenvård men där motivationen brister och leder till exempelvis dålig 

blodsockerkontroll (Kumar, 2007). Det finns en korrelation mellan kunskap om HbA1c, 

egenvårdsbeteenden och blodsocker kontroll (Yang et.al., 2016). 

 

 Resultatet i föreliggande studie antyder att empowerment baserad interventioner inte 

haft en statistisk signifikant sänkning av HbA1c men att sänkningen är av klinisk 

betydelse och även förbättrat individernas blodsockermätning och kosthantering (Cheng 

et.al., 2018). Det existerar tidigare studier som poängterar att livskvalité är en 

bidragande faktor till sänkning av HbA1c men som också påpekar att sänkt HbA1c inte 

garanterar god psykisk hälsa och en känsla av högre livskvalité (Hsu, Lee & Wang, 

2018). Hälsa kan beskrivas ur ett patogent eller ett salutogent perspektiv. Det patogena 

perspektivet undersöker vad som orsakat sjukdom, vad som orsakar tillståndet DMT2 

och dess komplikationer är sedan tidigare känt (Langius-Eklöf & Sundberg, 2015). Det 

salutogena perspektivet studerar vad som gör att en individ hanterar svåra utmaningar 

och kan bevara hälsa. I föreliggande studie har ett salutogent perspektiv används i 

samband med att skapa en förståelse hur individen kan etablera goda 

egenvårdsbeteenden. Vid salutogent perspektiv på hälsa är den nämligen en del av 
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omvårdnaden att finna vad som är individens friskfaktorer (Langius-Eklöf & Sundberg, 

2015). Enligt den beskrivning som ges av Langius- Eklöf och Sundberg (2015) är 

kunskap och motivation faktorer som har betydelse för individens förmåga att bevara 

hälsa vid tillståndet DMT2 och är av vikt för att kunna etablera goda 

egenvårdsbeteenden. I figur 2. finns en schematisk bild över de som i löpande text har 

beskrivits i diskussionen. Figur 2 är också en beskrivning hur de olika delarna av 

resultatet påverkar varandra. Individen står i centrum som genom kunskap, 

empowerment och stöd från vården har förmåga att etablera egenvårdsbeteenden 

gällande kost, träning och blodsockermätning. En förbättring i dessa 3 komponenter 

visades vara av betydelse för sänkning av HbA1c och reduktionen av diabetes relaterade 

komplikationer (Tsai, Li & Lai, 2017; Yang et.al., 2016; Gardsten et.al., 2018; Isaksson 

et.al., 2015). 
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Figur 2-   

Korrelations    

tabell 

 

    Sänkt HbA1c Mindre 
komplikationer 

Egenvårdsbeteenden 
”Self – care” 

Empowerment Kunskap/Utbildning 

Kost         Träning  
Blodsocker-

mätning 

Stöd från 
sjuksköterska/anhörig 

Individen 
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4.3 Metoddiskussion: 

Författarna av denna litteraturstudie tillämpade en deskriptiv design (beskrivande), detta 

ansågs som en god metod för att presentera dagens kunskapsläge av egenvård hos 

personer med DMT2. Designen bidrar  med att skapa en förståelse vilken vidare 

efterforskning som behövs i ämnet (Polit & Beck, 2017). Databaserna CINAHL och 

PubMed applicerades i föreliggande studie eftersom de har brett urval av artiklar som är 

inriktade på både det medicinska-och omvårdnadsmässiga perspektivet (Polit & Beck, 

2017). Författarna hade en begränsad kunskap gällande MeSH termers funktion vilket 

kan påverkat sökstrategi vid användandet av databaserna CINAHL och PubMed. Dock 

fick författarna fram 14 artiklar av god kvalité och relevans för syfte. Även om 

författarna har valt att använda en bredare urvalsmetod för att kunna belysa ämnet från 

olika vinklar, så bearbetar flertalet inkluderade artiklar utbildning, HbA1c förändringar 

och begreppet empowerment. Detta beror sannolikt på valet av sökord vilket kan haft 

påverkan på riktningen av resultatet. Dock anser författarna att forskningen påvisade att 

utbildning och empowerment haft betydelse för att skapa en förståelse för vad som 

påverkar individens egenvårdsförmåga (Aveyard, 2014). Inklusions- och 

exklusionskriterierna som applicerades i föreliggande studie var en styrka då det 

underlättade för författarna vid sökande av artiklar för att finna de som var mest 

relevanta för syfte och frågeställningar. Data som samlats från de olika vetenskapliga 

artiklarna granskades och diskuterades av författarna där objektivitet upprätthölls. 10 

kvantitativa artiklar valdes ut, detta är en svaghet p.g.a. att det existerade bristande 

kunskap hos författarna i analys av statistik vilket möjligen påverkade resultatet vid 

dataanalys. Dock bidrar kvantitativa artiklar till att risken för bias minskar, vilket är en 

styrka. Kvantitativa artiklar presterar sitt resultat genom statistik vilket också minskar 

risken för att författarens tidigare erfarenheter eller åsikter påverkar tolkningen (Polit 

och Beck, 2017). Författarna i föreliggande studie använde även 3 kvalitativa artiklar 

vilket är en styrka då dessa artiklar fokuserar på individens känslor och upplevelser av 

ämnet vilket var studiens syfte. Vid urvalsprocessen användes även relevans- och 

granskningsmallar vilket är en styrka då det kunde säkerhetsställa att samtliga 14 

artiklar var av god vetenskaplig kvalité. Kvalitetsgranskningsmallen som finns i bilaga 

1. Stärker föreliggande studies resultat då författarna kan påvisa att inkluderade artiklar 

är vetenskapligt utförda.   
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4.4 Kliniska implikationer: 

De synpunkter på egenvård som framträder i detta examensarbete är av relevans för 

grundutbildade sjuksköterskor oavsett inom vilken institution de arbetar. Detta eftersom 

DMT2 ökar i dagens samhälle samt att motivera individen till egenvård är ett av 

sjuksköterskans största omvårdnads områden. De som framkommer i detta 

examensarbetets resultat är vilka faktorer som är av betydelse för individens 

egenvårdsförmåga, vilken betydelse det har för individens fysiska hälsa samt hur 

sjuksköterskan kan stödja individen genom livsstilsförändringens process. Resultatet 

framhäver vilka faktorer som har betydelse för individens egenvårdsförmåga och ger 

information om hur individen önskar få stöd från vården samt vilka metoder som visats 

vara effektiva för etableringen av egenvårdsbeteenden.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning: 

Resultatet anger att individer med DMT2 möter utmaningar i vardagen genom sin 

kroniska sjukdom dock tyder resultatet på att empowerment och utbildning i egenvård 

är viktiga komponenter vid utveckling av egenvårdsförmågan. Vidare forskning om hur 

empowerment baserad utbildning kan effektiviseras är av intresse. Detta för att kunna 

forma en standardiserad diabetes utbildning för applikation inom svensk sjukvård. Detta 

skulle kunna utföras genom interventionsstudier där forskaren utför semistrukturerade 

intervjuer innan och efter intervention med samtliga deltagare. Men även att forskaren 

utvärderar variabler som HbA1c och andra relevanta parametrar.  

 

4.6 Slutsats:  

Det framkommer att diabetes utbildning är en av flera faktorer som har betydelse för 

individens förmåga till egenvård. Empowerment och attityder till utbildningen har också 

betydelse för att utveckla egenvårdsförmågan gällande kost, träning och 

blodsockermätning. Dessa 3 faktorer har i sin tur en betydelse för den fysiska hälsan, 

genom att risken för komplikationer sjunker samt att HbA1c sjunker. Vidare forskning 

om hur empowermentbaserade utbildningsprogram kan standardiseras är av intresse. 
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