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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en vanligt förekommande sjukdom hos personer som är 65 år 

eller äldre. Egenvård är en viktig del i behandlingen av diabetes typ 2. Om egenvården inte 

hanteras ordentligt kan komplikationer uppstå vilket kan orsaka lidande för personen. Syfte: 

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer med diabetes typ 2 hanterar sin 

egenvård samt beskriva vilka svårigheter de upplever när de ska hantera sin egenvård. Metod: 

Litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 13 vetenskapliga artiklar publicerade från 

2005 till 2011 hämtade från databaserna Cinahl och Medline. Huvudresultat: Hur äldre 

personer hanterar sin egenvård vid diabetes typ 2 beror på inre och yttre faktorer. Inre faktorer 

är självständighet och eget ansvar. Förbli självständig och oberoende är en stor motiverande 

faktor till hanteringen av egenvård. Ansvaret kring egenvård är gemensamt med personen 

med diabetes typ 2, vårdpersonal och närstående. Yttre faktorer är socioekonomiska resurser, 

motivation utifrån och socialt stöd. Svårigheter i hanteringen av egenvård beror på fysiska, 

kognitiva och psykiska samt sociala svårigheter. Slutsats: Sjuksköterskan har ett stort ansvar 

för att hjälpa äldre personer med diabetes typ 2 att bibehålla sin självständighet. Mer 

forskning behövs inom området äldre och egenvård vid diabetes typ 2. 
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Abstract 

Background: Type 2 diabetes is a common disease in people aged 65 or older. Self care is an 

important part of treatment of type 2 diabetes. If self care isn’t handled properly, 

complications can occur which can cause suffering to the person. Purpose: To describe how 

older people with type 2 diabetes manage their self care and to describe what challenges they 

experience when they deal with their self care. Method: Literature review with a descriptive 

design based on 13 scientific articles published from 2005 to 2011 retrieved from the 

databases Cinahl and Medline. Main results: How older people manage their self care in type 

2 diabetes is due to internal and external factors. Internal factors are autonomy and 

independence and responsibility. Getting to remain autonomous and independent is a great 

motivating factor for the management of self care. The responsibility regarding self care is 

shared with the person with type 2 diabetes, health professionals and relatives. External 

factors are socio-economic resources, the motivation from external factors and social support. 

Challenges in dealing with self care were due to physical, cognitive and mental and social 

factors. Conclusion: The nurse has a major responsibility to help older people with type 2 

diabetes to keep their independence. More research is needed in the area of older and self care 

in type 2 diabetes. 
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1.  Introduktion 

Diabetes är en vanligt förekommande sjukdom, 346 miljoner människor i världen lider av 

diabetes. Av dessa 346 miljoner människor har 90 % diabetes typ 2 (WHO, 2011). I Sverige 

är det ca 250 000 personer som har diabetes typ 2 och mer än hälften av dem är 65 år eller 

äldre. Risken för att drabbas av diabetes typ 2 ökar med stigande ålder med 2-3 % i 50-60 års 

ålder och med 10-20 % för personer över 80 år (Larsson & Rundgren, 2010).  

Eftersom diabetes typ 2 främst drabbar äldre personer (Larsson & Rundgren, 2010) har 

författarna för föreliggande litteraturstudie valt att skriva om personer som är 65 år eller äldre. 

65 år är den vanligaste åldern för människor att gå i pension i Sverige (Socialstyrelsen, 2009) 

och den åldern där individer uppfattas som gamla enligt Tornstam (2005).   

I föreliggande litteraturstudie har författarna valt att kalla personer som är 65 år eller äldre för 

äldre personer eller bara personer.  

1.1. Diabetes typ 2  

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som innebär insulinresistens i vävnader som är 

beroende av insulin samt nedsatt insulinproduktion. I början av sjukdomsförloppet 

uppkommer insulinresistens vilket gör att kroppen inte kan absorbera tillräckligt med glukos. 

För att kompensera detta ökar insulinproduktionen i bukspottskörteln men insulinresistensen 

blir värre med tiden (Ericson & Ericson, 2008). I detta skede saknas ofta uppenbara symtom 

(Larsson & Rundgren, 2010). Senare i förloppet minskar produktionen av insulin från 

bukspottskörteln och här kan symtom som törst, ökad urinmängd och trötthet förekomma pga. 

högt blodglukos (Ericson & Ericson, 2008). Sjukdomen upptäcks för det mesta inte av akut 

insjuknande utan påträffas vanligen vid hälsoundersökningar (Larsson & Rundgren, 2010).  

Sjukdomen kan utlösas av faktorer som t.ex. fetma och fysisk inaktivitet (Larsson & 

Rundgren, 2010) då det är faktorer som ökar insulinresistensen i insulinberoende vävnader 

(Ericson & Ericson, 2008). Diabetes typ 2 diagnostiseras om två fastevärden blodglukos vid 

två olika tillfällen är över 6,1 mmol/l (Ericson & Ericson, 2008; Rydén et al., 2007). 

Diabetes typ 2 bör främst behandlas genom att personen genomgår livsstilsförändringar. 

Behandlingen innebär även att förebygga de komplikationer som kan uppkomma vid diabetes 

typ 2 (Socialstyrelsen, 2010). Livsstilförändringar kräver egenvårdshandlingar i form av 

förändrad kost och fysisk aktivitet. Kostrådgivning är viktigt vid diabetes typ 2, en fjärdedel 
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av de som drabbas behöver endast behandlas genom förändrad kost. Målet med 

kostbehandling är att gå ner i vikt eller behålla sin vikt genom energianpassad mat samt att 

stabilisera blodglukosvärdet. Fysisk aktivitet är viktigt för att insulinet ska öppna upp 

vävnaderna till glukos och det kan även leda till viktnedgång. Personer med diabetes typ 2 ska 

helst röra på sig i 30 minuter per dag. Om sjukdomen förvärras, vilket den oftast gör, kan 

tablettbehandling behövas i behandlingen av diabetes typ 2. När varken kost eller 

tablettbehandling fungerar, vilket drabbar de flesta med diabetes typ 2 i ett senare skede måste 

insulin börja administreras. Insulinet minskar högt blodglukos och därmed risken för 

komplikationer (Larsson & Rundgren, 2010).  

Både höga och låga blodglukosvärden måste undvikas, för att inte komplikationer i form av 

följdsjukdomar till diabetes ska uppstå (SBU, 2009). När diabetes typ 2 inte hanteras rätt 

under en längre tid kan komplikationer som hypertoni (Choe, Bernstein, Standiford & 

Hayward, 2010), njurinsufficiens, stroke och hjärtinfarkt uppstå (Larsson & Rundgren, 2010). 

Komplikationer i form av minskad perifer cirkulation och nedsatt känsel är även vanliga 

(Ericson & Ericson, 2008). Om en person har nedsatt känsel i fötter och ben kan sår 

uppkomma utan att personen märker det. Såren är ofta svårläkta pga. den minskade 

cirkulationen och i värsta fall kan sår leda till amputation av drabbade kroppsdelar (Larsson & 

Rundgren, 2010). Det är viktigt att förhindra komplikationer av diabetes typ 2 då de leder till 

stora samhällskostnader och lidande för individen (Socialstyrelsen, 2010). 

1.2. Egenvård vid diabetes typ 2  

Egenvård är en viktig del i behandlingen av diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2010) och 

ordet egenvård definieras enligt nationalencyklopedin (2012) som de åtgärder en person själv 

kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador. 

Egenvård vid diabetes typ 2 innebär att kunna hantera sin diabetes i olika situationer som kan 

uppstå i vardagen. För att en person ska kunna utföra egenvård behöver denne ha god kunskap 

för att kunna fatta viktiga beslut gällande sitt sätt att hantera sin egenvård. Egenvård är viktigt 

för att förhindra att komplikationer ska uppkomma (Compeán Ortiz, Gallegos Cabriales, 

González González & Gómez Meza, 2010; SBU, 2009). Egenvårdshantering kan innebära 

svårigheter för personer som är 65 år eller äldre pga. att de kan ha nedsatt fysisk funktion 

(Socialstyrelsen, 2010). Även multisjuklighet är en faktor som påverkar äldres 

egenvårdsförmåga negativt (Plotnikoff et al., 2007).  
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Glukosmätning är viktig del av egenvården eftersom personen med diabetes typ 2 måste 

kunna kontrollera om blodglukosen är hög eller låg (Mosand & Førsund, 2002). Genom 

blodglukosmätning får personen en djupare förståelse för hur glukosen i kroppen påverkas av 

födointag och fysisk aktivitet. Ökad förståelse för blodglukosvärdet gör personen mer 

självsäker vilket leder till att personen inte låter sjukdomen påverka vardagen (Adolfsson, 

Starrin, Smide & Wikblad, 2008). 

1.3. Sjuksköterskans ansvar 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs det att sjuksköterskan ska 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Det är sjuksköterskans ansvar att känna igen och 

bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård (Socialstyrelsen, 2005), då ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden är att hjälpa människor att förebygga sjukdomar och främja 

hälsa samt återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2007). Sjuksköterskan ska även arbeta 

med att förhindra att komplikationer uppstår i samband med sjukdom, vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). Eftersom diabetes typ 2 är en sjukdom som kräver mycket egenvård 

(Ericson & Ericson, 2008) krävs det att sjuksköterskan informerar och undervisar på ett sätt 

som patienten förstår. Förmågan att kunna motivera patienter att genomgå behandlingar är 

även det en viktig del i sjuksköterskans ansvar (Socialstyrelsen, 2005). 

1.4. Dorothea Orems egenvårdsteori 

Egenvård definieras enligt Dorothea Orem (2001) som de handlingar en människa tar initiativ 

till och utför på egen hand för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Alla människor har universella egenvårdsbehov enligt Orem. Dessa är behov av syre, vätska, 

föda, elimination, balans mellan aktivitet och vila, balans mellan ensamhet och social kontakt, 

motverka faror som hotar liv, funktion och välbefinnande samt att främja normalitet. 

Beroende på erkända faktorer är dessa behov olika från individ till individ, t.ex. spelar kön, 

ålder, utvecklingsnivå, klimat och kultur in. Dessa faktorer påverkar också individens 

egenvårdskrav och egenvårdskapacitet. Med egenvårdskrav menas handlingar som måste 

genomföras för att personens hälsa och välbefinnande ska uppnås och med egenvårdskapacitet 

menas personens förmåga att genomföra egenvårdshandlingarna. Faktorer som medför 

begränsningar i egenvården är otillräcklig eller obefintlig förståelse och kunskap för att 

överväga, bedöma och ta beslut gällande egenvård och utföra målinriktad hantering av 

egenvård. Om individen inte klarar av att hantera egenvården självständigt är det 
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sjuksköterskans uppgift att tillgodose de behoven. Det kan sjuksköterskan göra genom att 

själv utföra handlingarna som krävs eller utbilda och informera patienten så denne själv kan 

utföra dessa (Orem, 2001). 

Orems generella teori om egenvårdsbrist delas in i teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. I teorin om egenvård menar Orem att alla 

människor kan ta egna initiativ till egenvård, att människor är framåtsträvande för att kunna 

utföra egenvård för sig själv samt att människor kan hjälpa närstående med egenvård. I teorin 

om egenvårdsbrist beskriver Orem egenvårdhandlingarnas syften och mål, alltså människors 

egenvårdsbehov. Om en person inte har förmåga att utföra egenvårdshandlingarna som krävs 

uppkommer ett omvårdnadsbehov. I teorin om omvårdnadssystem beskriver Orem hur 

sjuksköterskan planerar omvårdnaden utifrån patientens förmågor och oförmågor till egenvård 

(Orem, 2001).  

1.5. Problemformulering  

Diabetes typ 2 är vanligt förekommande sjukdom hos personer som är 65 år eller äldre. Då 

egenvården utgör en viktig del i behandlingen kan detta vara ett problem eftersom äldre 

personer ofta har svårt att hantera sin egenvård pga. nedsatt fysisk funktion (Socialstyrelsen, 

2010) och multisjuklighet (Plotnikoff et al., 2007) vilket leder till att komplikationer kan 

uppstå (Larsson & Rundgren, 2010). Komplikationerna ger ett lidande för den äldre och 

behandlingen av komplikationerna genererar stora samhällskostnader (Socialstyrelsen, 2010). 

Det är utifrån det angeläget att undersöka hur äldre personer hanterar sin egenvård samt vilka 

svårigheter de upplever när de ska hantera sin egenvård. Fördjupade kunskaper om detta 

behövs för att sjuksköterskan ska kunna stödja patientens egenvårdsaktiviteter.  

1.6. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer med diabetes typ 2 hanterar sin 

egenvård samt beskriva vilka svårigheter de upplever när de ska hantera sin egenvård. 

1.7. Frågeställningar 

 Hur hanterar äldre personer med diabetes typ 2 sin egenvård? 

 Vilka svårigheter upplever äldre personer med diabetes typ 2 när de ska hantera sin 

egenvård? 

 Vilken kvalitet gällande bortfall har artiklarna i studien? 
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2. Metod  

2.1. Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 2008). 

2.2. Litteratursökning  

Datainsamling till föreliggande litteraturstudie har genomförts genom sökning av 

vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och Medline (genom Cinahl) via högskolan i 

Gävles bibliotek. Sökorden som användes utgick ifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Sökorden var MeSH-termerna: ”diabetes mellitus type 2” och ”self care”. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att MeSH-termer är ämnesord i databasen Medline 

vilka gör sökningen smalare och underlättar sökningen. Vidare använde författarna för 

föreliggande litteraturstudie de tre fristående sökorden: ”elderly”, ”challenges” och ”self 

management”, se tabell 1. Sökningen genomfördes under vecka fyra och fem 2012. 

2.3. Urvalskriterier och urvalsmetod 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle motsvara föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar och inte vara publicerade tidigare än 2001. Artiklarna skulle även vara 

gratis i full text och peer reviewed. Enligt Polit och Beck (2008) innebär peer reviewed att en 

forskare har granskat och kritiserat en forskningsrapport och gett ett utlåtande till tidskriften 

om artikeln ska publiceras eller inte. Inklusionskriterier var vidare att deltagare i studierna 

skulle vara personer som var 65 år eller äldre. Studierna skulle även vara av kvalitativ eller 

kvantitativ ansats och skrivna på engelska. Exklusionskriterier var att inte ta med artiklar som 

inte motsvarade det ovan beskrivna.  

Författarna fick sammanlagt 272 träffar på alla sökningar. I sökningarna uppkom även artiklar 

som inkluderade personer under 65 år. Därför fick författarna manuellt gå igenom alla träffar 

och kontrollera vilka åldrar artikeln inkluderade och på så sätt gallrades många artiklar bort. 

Medelåldern för deltagarna var 65 år eller äldre i samtliga artiklar författarna valde.  

Resultatet av första urvalet blev att 34 artiklar kvarstod för granskning. Vid urval två lästes 

titel och abstract på samtliga artiklar för att avgöra dess relevans för syfte och frågeställningar 

för föreliggande litteraturstudie. I detta urval kontrollerades även artiklarnas vetenskaplighet i 

form av att artiklarna skulle innehålla abstract, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. 

Författarna för föreliggande litteraturstudie valde bort 21 artiklar som inte innehöll dessa delar 
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eller som inte motsvarade författarnas syfte och frågeställningar. Av de 13 valda artiklarna, 

bilaga 1, var fem av kvantitativ ansats och åtta av kvalitativ ansats. Utfall av artikelsökning 

redovisas i tabell 1 där kombinationer av sökord, avgränsningar och antal träffar framgår. 

Tabell 1: Artikelsökning 

 

2.4. Dataanalys 

Innehållet i artiklarnas resultat analyserades med stöd av Forsberg och Wengström (2008) 

genom att resultatdelarna i artiklarna lästes och delades in i kategorier och subkategorier 

utifrån syfte och frågeställningar, vilket gjorde det enklare att identifiera mönster och teman. 

Författarna fann två huvudkategorier; äldre personers egenvårdshantering vid diabetes typ 2 

och äldres upplevda svårigheter i egenvårdshantering vid diabetes typ 2. Utifrån 

huvudkategorierna fann författarna sex subkategorier. Subkategorierna under huvudkategorin 

äldre personers egenvårdshantering vid diabetes typ 2 blev självständighet, eget ansvar samt 

yttre faktorer. Subkategorierna under huvudkategorin äldres upplevda svårigheter i 

egenvårdshantering vid diabetes typ 2 blev fysiska svårigheter, kognitiva och psykiska 

svårigheter samt sociala svårigheter.  

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden vid litteraturstudier bör göras i fråga om urval och presentation av 

resultatet samt att det är viktigt att välja studier som är godkända av etisk kommitté (Forsberg 

& Wengström, 2008). I föreliggande litteraturstudie har författarna kontrollerat att valda 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Valda  
Cinahl + 

Medline  

Diabetes 

mellitus type 

2, self care  

Linked full text, 

peer reviewed, 

2006-2012, 

Aged: 65+ years 

173 27 

 

21 9 

Cinahl + 

Medline 

Diabetes 

mellitus type 

2, self care 

Linked full text, 

peer reviewed, 

2001-2005, 

Aged: 65+ years 

84 5 2 0 

 

 

 

Cinahl + 

Medline 

Diabetes 

mellitus type 

2, self 

management 

Linked full text, 

peer reviewed, 

2001-2012, 

Aged: 65+ years 

157 2 2 2 

Cinahl + 

Medline 

Diabetes 

mellitus type 

2, self care, 

challenges  

Linked full text, 

peer reviewed, 

2001-2012, 

Aged: 65+ years 

5 1 1 1 

Cinahl + 

Medline 

Diabetes 

mellitus type 

2, self care, 

elderly 

Linked full text, 

peer reviewed, 

2001-2012, 

Aged: 65+ years 

10 1 1 1 
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artiklar har fått tillstånd av etisk kommitté eller att grundliga etiska överväganden har gjorts. 

Detta gjordes genom att först undersöka om forskningsetiska överväganden nämndes i 

artikeln. Om det inte nämndes kontrollerade författarna om tidskriften hade krav på 

forskningsetiska överväganden för att artikeln skulle få publiceras. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att författarna ska vara objektiva i sökningen och i analyseringen av 

resultatet för att styrka etiska överväganden, dvs. att författarna ska presentera alla resultat 

som framkommer även om de inte stöder författarnas egen åsikt. Detta har författarna för 

föreliggande litteraturstudie tagit i åtanke och presenterat alla resultat som beskrivs i 

artiklarna utan att låta sig påverkas av personliga uppfattningar. 

3. Resultat 

Resultatet från 13 vetenskapliga artiklar redovisas nedan i en översiktstabell där syfte och 

resultat presenteras (tabell 2) och i löpande text under två huvudrubriker. Citaten som 

redovisas i resultatet är fritt översatta från engelska till svenska av författarna för föreliggande 

litteraturstudie. 

Tabell 2: Översikt av artiklarnas syfte och resultat 

Författare och 

publiceringsår 

Titel Syfte Huvudresultat 

Bai et al (2009) 

 

Self-care behaviour 

and related factors 

in older people with 

type 2 diabetes  

Undersöka faktorer relaterade 

till egenvårdsbeteende hos 

personer över 65 år med 

diabetes typ 2.  

Egenvårdsbeteendet såg olika ut beroende på 

kön, utbildningsgrad, inkomst och religion 

hos äldre personer med diabetes typ 2. 

Depression och egenvårdsbeteende har ett 

negativt samband. Socialt stöd, utbildning 

och duration påverkar egenvårdsbeteendet 

mycket.  

Barko et al 

(2011) 

Perceptions of 

Diabetes Symptoms 

and Self-

Management 

Strategies: A Cross-

Cultural 

Comparison 

Jämföra upplevda symptom av 

diabetes typ 2 och upplevd 

egenvårdshantering emellan 

rysktalande slaviska 

immigranter i USA och icke 

spansktalande amerikaner. 

Slaviska immigranter rapporterade mer 

holistiska symtom medan icke spansk talande 

amerikanska kvinnor rapporterade mer 

specifika psykosomatiska symtom. De 

amerikanska kvinnorna hade en mer komplex 

egenvårdshantering jämfört med de slaviska 

kvinnorna. Brist på kunskap och mindre 

medvetenhet hos de slaviska kvinnorna 

gjorde att de inte var lika följsamma med att 

ta medicin och mindre medvetna om 

egenvårdshantering.  

Beverly et al 

(2008) 

Practice Implication 

of What Couples 

Tell Us About Type 

2 Diabetes 

Management 

Lyssna och dra slutsatser från 

vad par berättar om att hantera 

diabetes typ 2 i vardagen. 

Paren utbildade varandra, pratade om deras 

sjukdom tillsammans, samarbetade genom att 

stödja varandra och förespråkade vad de hade 

för ansvar för sin sjukdom. 

Braun et al 

(2009) 

 

SGS: a structured 

treatment and 

teaching programme 

for older patients 

with diabetes 

mellitus – a 

prospective 

Utvärdera effekten av SGS 

DTTP (ett utbildning- och 

behandlingsprogram för 

diabetes). 

Resultatet visade att de deltagare som ingått i 

SGS DTTP-programmet fick bättre resultat i 

deras behandling av diabetes än de deltagare 

som ingick i standardprogrammet. 
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randomised 

controlled multi-

centre trial 

 

 

 

 

Chlebowy et al 

(2010) 

Facilitators and 

barriers to self-

management of type 

2 diabetes among 

urban African 

American adults 

Identifiera möjligheter och 

hinder för egenvård hos 

afroamerikaner med diabetes 

typ 2.  

Faktorer som rör yttre kontroll över 

möjligheten till följsamhet vid diabetes typ 2 

gällande egenvårdsbeteende.  

Stöd av familj, vänner och sjukvårdspersonal 

påverkade följsamheten positivt genom 

handling, direkt stöd, förstärkning och 

kunskap.  

Inre faktorer beskrivs som hinder för 

egenvård och rädsla vid glukosmätning, 

saknaden av självkontroll över kosten, 

minnet och upplevda brister i deltagarnas 

kontroll över sin diabetes.  

Degazon & 

Parker (2007) 

 

Coping and 

Psychosocial 

Adaption to Type 2 

Diabetes in Older 

Blacks Born in the 

Southern US and 

the Caribbean 

Undersöka sambandet mellan 

coping och psykosocial 

anpassning till diabetes typ 2 

hos äldre afroamerikaner födda 

i södra USA eller i Karibien 

som lever i storstäder i 

nordöstra USA. 

Samtliga deltagare delade vanliga 

karaktärsdrag i coping och psykosocial 

anpassning till diabetes typ 2. Konfrontativ 

coping visade sig effektivt vid psykosocial 

anpassning. Känsloladdade copingstrategier 

visade sig vara ineffektiva vid psykosocial 

anpassning till diabetes typ 2.  

Edwall et al 

(2010) 

The meaning of a 

consultation with 

the diabetes nurse 

specialist 

Belysa den väsentliga 

innebörden av ett samråd 

mellan specialistdiabetes-

sjuksköterskan och patienten för 

att få en djupare förståelse av 

patientens erfarenheter. 

Patientens upplevelse av samråd/konsultation 

hjälpte denne att hålla sjukdomen under 

kontroll. Detta innebär att sjukvården 

fungerar som en säkerhetsnät för att fortsätta 

det vardagliga livet, beskrivet i fyra teman: 

vara kontrollerad, känna sig utsatt, känna sig 

bekväm och känna sig förberedd.  

Gorawara-Baht et 

al (2008) 

 

Communicating 

with older diabetes 

patients: Self-

management and 

social comparison 

Undersöka hur patienter jämför 

sig med andra diabetiker och 

närstående och hur de anpassar 

sig efter andra att konstruera 

mål med hälsan och 

egenvårdsrutiner samt att 

undersöka vilka funktioner 

dessa jämförelser ger och 

utveckla en begreppsmässig 

modell för att beskriva äldre 

patienters egenvårds- 

beteende.  

Sociala jämförelser spelar en stor roll i äldre 

patienters egenvårdsrutiner. Nästan alla 

patienter jämför sig med andra och anpassade 

sin egenvård därefter. 

Gorter et al 

(2011) 

 

Opinions of patients 

with type 2 diabetes 

about responsibility, 

setting targets and 

willingness to take 

medication. A 

cross-sectional 

survey 

Bedöma åsikter och faktorer 

hos patienter med diabetes typ 2 

angående ansvar, målsättningar 

och viljan att ta mediciner. 

64 % tog ansvar för sin diabetes. Sätta upp 

mål för sin sjukdom tyckte 89 % skulle göras 

med en läkare eller sjuksköterska. 40 % 

kunde tänka sig att ta tabletter tills målen var 

uppfyllda.  

Huang et al 

(2005) 

Self-reported Goals 

of Older Patients 

with type 2 Diabetes 

Mellitus. 

Undersöka hur äldre patienter 

definierar sina hälsomål, vilka 

faktorer som formar målen, och 

i vilken mån deras mål avser 

deras egenvårdsbeteende. 

 

Patienternas högsta hälsomål var inriktade på 

att behålla sin självständighet och kunna 

utföra dagliga aktiviteter. Medicinska 

erfarenheter från vänner och familj, sociala 

jämförelser med jämnåriga och vårdpersonal 

formade patienternas mål. När det gäller 

egenvårdsbeteende var kontroller av 

blodglukos och följsamhet till medicin det 

som efterföljdes mest. Mer än en fjärdedel av 

patienterna följde ej kostrekommendationer 

och mer än en tredjedel följde ej 

rekommendationer om fysisk aktivitet.  

 

Moser & 

Widdershoven 

(2006) 

 

Competency in 

shaping one’s life: 

Autonomy of 

people with type 2 

Beskriva hur personer med 

diabetes typ 2 uppfattar 

självständighet i en 

sjuksköterskeledd vårdsituation.  

Deltagarna beskrev i intervjuer hur de 

uppfattade självständighet i en 

sjuksköterskeled vårdsituation och sju 

kategorier blev resultatet. Kategorierna var 
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diabetes mellitus in 

a nurse-led, shared-

care setting; a 

qualitative study 

identifikation, egenvård, positiv paternalism, 

självbestämmande, delat beslutsfattande, 

planerad övervakning och lyhörd relation. 

Xu et al (2010) 

 

Self-management 

practices of Chinese 

Americans with 

type 2 diabetes  

Undersöka hur kinesiska 

amerikaner med diabetes typ 2 

förstod och hanterade sin 

egenvård. 

Deltagarna var villiga att ta medicin men 

mindre villiga att följa en diet, utföra fysisk 

aktivitet, kontrollera blodglukos samt att 

utföra fotvård. De deltagare med mindre 

utbildning var inte lika angelägna om att 

utföra egenvård som de med högre 

utbildning.  

Yamakawa & 

Makimoto (2008) 

 

Positive experiences 

of type 2 diabetes in 

Japanese patients: 

An exploratory 

qualitative study 

Utforska positiva upplevelser 

hos personer med diabetes typ 2 

genom att beskriva vad 

deltagarna anser som positivt 

när de anpassar sig till 

diabetessjukdomen efter de har 

blivit diagnostiserade.  

Alla deltagare upplevde positiva erfarenheter 

när de anpassade sig till diabetes typ 2. 3 

kategorier av resultatet var: Positiv 

värdering, avledning och umgänge. 

 

3.1. Äldre personers egenvårdshantering vid diabetes typ 2 

Äldre personer hanterar egenvården på olika sätt beroende på inre och yttre faktorer. Med inre 

faktorer menas självständighet och eget ansvar. Med yttre faktorer menas socioekonomiska 

faktorer, motivation utifrån och socialt stöd. 

3.1.1. Självständighet  

Självständighet fungerar som motivation till egenvårdshandlingar, äldre personer vill vara 

oberoende trots sin sjukdom (Gorawara-Baht, Huang & Chin, 2008), kunna vara självständiga 

i dagliga aktiviteter och inte vara en belastning för familjen (Huang, Gorawara-Bhat & Chin, 

2005). Huang m.fl. (2005) som undersökt hur äldre patienter med diabetes typ 2 definierar 

sina hälsomål, beskriver vidare vilka faktorer som formar målen och i vilken mån deras mål 

påverkar egenvårdshanteringen. Studiens resultat visade att patientens främsta hälsomål var 

att bibehålla sitt oberoende.  

Moser och Widdershoven (2006) beskriver att i hanteringen av egenvård är det viktigt med 

självbestämmande. Sjuksköterskan kan t.ex. föreslå olika behandlingsmetoder och informera, 

men personen med diabetes typ 2 måste själv fatta ett beslut som denne anser känns bäst. 

Edwall, Danielson och Öhrn (2010) har i en studie sett om personen tror på sin egen förmåga 

gör det hanteringen av egenvård lättare. Chlebowy, Hood och LaJoie (2010) menar att 

kunskap gör att personer mer självständigt och mer medvetet hanterar egenvården och 

sjukdomen bättre. Självständighet leder till att personer själva tar initiativ till aktiviteter som 

främjar egenvård, vilket ökar motivationen för att hantera egenvården. Yamakawa och 
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Makimoto (2008) har sett att en del personer ser det som en positiv möjlighet att ändra sin 

livsstil när de får diagnosen diabetes typ 2.  

 

3.1.2. Eget ansvar  

Det finns olika typer av ansvar vid hantering av egenvård vid diabetes typ 2 (Moser & 

Widdershoven, 2006), personen kan anpassa sig till sjukdomen genom att ta ansvar i form av 

att skapa rutiner (Barko, Corbett, Allen & Shultz, 2011; Chlebowy et al., 2010) och genom att 

använda sig av copingstrategier (Degazon & Parker, 2007). Deltagare i studien av Beverly, 

Wray och Miller (2008) beskriver dock att det är svårt för en person att själv kunna hantera 

och ansvara för sjukdomen. De ansåg att det behövdes ett gemensamt ansvar med 

sjukvårdspersonal för att sjukdomen ska kunna hanteras. 

Egenvård handlar till stor del om att ändra sitt beteende och anpassa sig till de begränsningar 

som diabetes typ 2 ger. Sjukdomen påverkar den äldre personens dagliga liv och medför att 

personen måste rätta sig efter grundläggande omvårdnadsbehov för en diabetiker, såsom t.ex. 

läkemedelsintag och fotvård. Personen måste finna metoder för att kunna leva med de 

begränsningar sjukdomen ger, exempel på metoder är förberedelse av kost och att hålla sig 

uppdaterad om aktuell diabetesvård genom att läsa information om diabetes typ 2 (Moser & 

Widdershoven, 2006). 

Chlebowy m.fl. (2010) har in en studie undersökt deltagarnas möjligheter och hinder till 

egenvård vid diabetes typ 2. Resultatet visade att rutiner gjorde hanteringen av egenvården 

enklare speciellt vid glukosmätningskontroller. Personerna var mer medvetna om sitt 

blodglukosvärde under dagen om de hade ett dagligt schema för glukosmätning. Likaså har 

Barko m.fl. (2011) funnit att planering av dagens aktiviteter gjorde sjukdomen lättare att 

hantera. Degazon och Parker (2007) beskriver att en del äldre personer tog hjälp av 

copingstrategier i hanteringen av egenvård, exempel på copingstrategier var konfrontativ 

coping. Konfrontativ coping innebär att personen handlar konstruktivt och tar tag i problemen 

och prövar olika lösningar för att kunna hantera problem som uppstår.  

Moser och Widdershoven (2006) har i en studie undersökt deltagares självständighet i en 

sjuksköterskeledd vårdsituation. Resultatet visade att sjukvårdspersonal ger ett ansvar i form 

av utbyte av information och utbildning kring egenvård vid diabetes typ 2. Det kan bl.a. 

innefatta hur glukosmätning utförs, vilken kost som är lämplig och information om fysisk 
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aktivitet. Närstående behövs också i det gemensamma ansvaret som stöd till diabetikern men i 

slutändan är det personen som har diabetes typ 2 som bestämmer, en deltagare uttryckte sig: 

”Jag bestämmer själv vad jag vill göra eller inte göra. Det är mitt ansvar. Om jag äter 

en kaka vet jag att mitt blodsocker kommer att gå upp. Då har jag ett val: att göra det 

eller inte göra det.” 

Hur mycket ansvar personerna tar är varierande, i en artikel av Huang m.fl. (2005) tog 86 % 

av deltagarna sitt blodglukosvärde och eventuella läkemedel själva varje dag. 60 % hade inte 

förändrat sin kost alls. Mer än 50 % av deltagarna utförde någon typ av fysisk aktivitet 

dagligen, t.ex. promenader och med hjälp av träningsmaskiner men 36 % motionerade inte 

alls. I en annan studie av Xu, Pan och Liu (2010) visade sig att 80 % av deltagarna tog sina 

mediciner varje dag, 36.8 % följde kostrekommendationer, 42 % undersökte fötterna varje 

dag, 40 % motionerade mer än fem dagar i veckan och 26.8 % kontrollerade sitt 

blodglukosvärde varje dag.  

3.1.3. Yttre faktorer  

Yttre faktorer är förhållanden som påverkar personens egenvård utifrån (Gorawara-Baht et al., 

2008) såsom inkomst, utbildning, andra sjukdomar, socialt stöd, (Bai, Chiou & Chang, 2009) 

och kunskap (Chlebowy et al., 2010). 

En studie av Bai m.fl. (2009) som undersökte faktorer relaterade till egenvårdsbeteende hos 

äldre personer med diabetes typ 2 visade att de med högre inkomst hanterar egenvården bättre 

än de med lägre inkomst. Utbildningen spelade också roll, de med vidareutbildning på t.ex. 

college eller universitet hanterade sin egenvård bättre än de med bara grundskole- eller 

gymnasial utbildning. Andra sjukdomar påverkade även egenvårdshanteringen negativt.  

Personer med socialt stöd kunde hantera egenvården bättre än de som inte hade socialt stöd 

(Bai et al., 2009). Stöd från familjen, speciellt från kvinnliga familjemedlemmar var viktigt. 

Familjemedlemmar kunde förutom att ge stöd även hjälpa till praktiskt, t.ex. med läkemedel. 

Även stöd från andra personer med diabetes typ 2 var positivt för egenvården eftersom 

personer kunde träffas och få tillfälle att diskutera och dela information och kunskap med 

varandra (Chlebowy et al., 2010). Liknande resultat beskrivs av Gorawara-Bhat m.fl. (2008) 

där en deltagare i studien säger:  

”(…) Jag har en vän på sjukhuset med ett bensår som inte kan läka (…) och de 

försöker rädda hennes fot… Jag vill inte ens prata om det… (…) Det är fruktansvärt 
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skrämmande… Därför, förstår du, är det väldigt viktigt för mig att hålla mitt 

blodsocker under kontroll.” 

Edwall m.fl. (2010) beskriver att regelbundna besök hos diabetessköterskan är ett stöd som 

hjälper den äldre personen med diabetes typ 2 att känna sig mer självsäker till egenvård och 

det gjorde att risken för att inte kunna hantera sin egenvård minskade. 

3.2. Äldres upplevda svårigheter i egenvårdshantering vid diabetes typ 2  

Oftast innebär ökad ålder sämre förmåga till egenvård, svårigheterna är fysiska, kognitiva och 

psykiska samt sociala, här nedan beskrivs svårigheter som förekommer i egenvård hos äldre 

personer med diabetes typ 2.  

3.2.1. Fysiska svårigheter 

Personer med diabetes typ 2 tenderar ofta till att ha flera sjukdomar, ibland kroniska som kan 

göra det svårare att hantera sin egenvård (Bai et al., 2009; Degazon och Parker, 2007) 

Fysisk aktivitet kan vara svårt att komma igång med själv, men om personen får stöd av 

människor i samma situation är det lättare för dem att bli motiverade. En annan fysisk 

svårighet är smärta vid glukosmätning. Det upplevde personer som en svårighet som ledde till 

att de inte kontrollerade blodsockret så ofta som de borde, utan bara när de upplevde symtom 

(Chlebowy et al., 2010).  

3.2.2. Kognitiva och psykiska svårigheter 

En kognitiv svårighet hos äldre personer var minnessvårigheter. Personer med diabetes typ 2 

kunde glömma att ta sina mediciner eller glömma att ta sitt blodglukosvärde. De glömde även 

bort att ha regelbundna måltider och kom inte på det först de upplevde symtom av diabetes 

typ 2. Speciellt svårt var det när personerna gjorde andra aktiviteter under dagen (Chlebowy et 

al., 2010). En annan svårighet var att äldre personer inte kom ihåg namnet på sitt insulin och 

hur många IE (internationella enheter) de skulle ta (Braun et al., 2009). 

När komplikationer av diabetes typ 2 blev svårare pga. försämring av sjukdomen eller pga. 

försummad egenvård kunde det vara psykiskt svårt att hantera (Edwall et al., 2010). I 

Yamakawas och Makimotos studie (2008) beskriver deltagarna att de hade negativa tankar 

och kände uppgivenhet när de hade svårt att hantera blodglukosnivån till följd av att de inte 

visste hur de skulle äta. Deltagare i studien av Barko m.fl. (2011) upplevde att när de inte 

kunde hantera blodglukosnivån ledde det till trötthet och svaghet. Gorter, Tuytel, de Leeuw, 
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Bensing och Rutten (2011) fann att en stor svårighet var när personer inte accepterade 

sjukdomen. De tog då inte ansvar för träning, kost och glukosmätning. Gorawara-Baht m.fl. 

(2008) såg i sin studie att hanteringen av egenvård kunde vara lika betungande som att få 

diagnosen diabetes typ 2 eftersom många äldre personer levt ett friskt liv innan de blev sjuka i 

en kronisk sjukdom som de nu tvingas hantera varje dag. 

3.2.3. Sociala svårigheter 

Beverly m.fl. (2008) har undersökt vad par berättar om att hantera diabetes typ 2 i vardagen. 

Deltagarna upplevde att det ständigt kom ny information om kost och medicin, vilket gjorde 

det svårt för personerna med diabetes typ 2 att veta vilka rekommendationer som var 

relevanta att följa. Kunskapsbrist visade sig i en studie av Barko m.fl. (2011) vara ett problem 

för slaviska kvinnor i USA. Kunskapsbristen ledde till att de inte visste vad det var för 

symtom på lågt eller högt blodglukos vilket gjorde att kvinnorna inte mådde bra och inte 

kunde utföra dagliga aktiviteter. I studien av Beverly m.fl. (2008) berättade de även att de inte 

får träffa och samtala med sin läkare lika ofta som de egentligen skulle vilja. Detta kan göra 

att det blir svårare att hantera egenvården själv. Äldre personer med diabetes typ 2 behöver 

stöd utifrån av läkare, andra diabetiker och familjen.  

Utbildningsprogram för diabetiker finns men i vissa länder täcks inte dessa av 

sjukvårdsförsäkringen. Det finns personer som inte har råd att betala själv och detta utgör en 

svårighet eftersom alla inte kan få samma möjlighet till vård. Det är även brist på 

utbildningsprogram i USA (Beverly et al., 2008). Vissa personer har inte heller råd att köpa 

nödvändiga material för att kunna utföra egenvård, såsom lansetter till glukosmätning (Barko 

et al, 2011), liknande resultat beskriver Degazon och Parker (2007) där majoriteten av 

deltagarna i en studie som bl.a. undersökte samband mellan ekonomiska resurser och social 

anpassning till diabetes typ 2 inte hade tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna hantera 

egenvården och sjukdomen och därmed påverkades anpassningen negativt. 

Deltagarna i studien av Beverly m.fl. (2008) tyckte att det fattades viktig information om 

deras sjukdom och att det saknas andra personer i samma situation som de kan diskutera 

diabetes typ 2 med. Degazon och Parker (2007) redogör även för att vissa tyckte att det var 

svårt att passa in psykosocialt, bl.a. i form av att nedsatt sexuell förmåga. Yamakawa och 

Makimoto (2008) beskriver i sin studie att socialt stöd är viktigt för egenvården, men ibland 

kan familjen utgöra ett hinder. Familjeproblem kan t.ex. förhindra förändring av livsstilen i 

form av att tiden inte räcker till för personen som har diabetes typ 2 att hantera sitt 
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egenvårdsbehov. Chlebowy m.fl. (2010) har i sin studie funnit att hantering av egenvård kan 

uppta mycket tid och i sin tur påverka hur personer väljer att hantera egenvården. Det kan 

vara svårt att fortsätta med fritidsaktiviteter och vardagssysslor och samtidigt utföra egenvård. 

Här nedan redovisas två citat från deltagare i studien av Chlebowy m.fl. (2010):  

”(…) om man vill till kyrkan eller på bibelstudier ibland, så det finns det helt enkelt 

inte nog med tid känns det som, att ha diabetes betyder att du måste sticka dig själv 

och ta dina mediciner som du ska, (…).  

”(…) 15 minuter av en timme tar diabetes upp… Minst… (…) det är tid för dig att ta 

dina mediciner, det är tid för dig att äta, även om du vill eller inte… du behöver inte 

vara hungrig. (…)”. 

En svårighet i sociala sammanhang var brist på självbehärskning med att följa 

kostrekommendationer. Deltagare i Chlebowy m.fl. (2010) studie beskrev att det var svårast 

att avstå från onyttig mat vid högtider och vid släktmiddagar. En deltagare uttryckte sig så 

här:  

”Att avstå från maten jag älskar, att avstå från friterad mat… Det sårar mig så djupt. 

(…)”. 

3.3. Kvalitetsgranskning gällande bortfall i de valda artiklarna  

Artiklarnas kvalitet gällande bortfall har granskats. Redovisningen av bortfall visas i tabell 3 

och i löpande text. 

Tabell 3: Bortfallsredovisning av valda artiklar  

Författare 

och 

publicerings-

år 

I = Inklusionskriterier 

E =Exklusionskriterier 

Svars- 

frekvens 

Bortfall och bortfallsanalys Finns 

etiska 

över-

väganden 
Bai et al (2009) 

 

I: Ålder över 65 år, diagnostiserad 

med diabetes typ 2, förmåga att kunna 

kommunicera, ingen väsentlig 

dysfunktion orsakad av en annan 

sjukdom, ingen demenssjukdom eller 

annan väsentlig psykisk sjukdom.  

165 5 personer motsvarade ej 

inklusionskriterierna, 19 valde att ej 

delta, 4 kunde ej fylla i enkäten 

fullständigt.  

Ja 

Barko et al 

(2011) 

I: Kvinnor över 50 år. En grupp 

rysktalande slaviska immigranter i 

USA och en grupp icke spansktalande 

amerikaner med typ 2 diabetes. 

20 Inget bortfall. Ja 

Beverly et al 

(2008) 

I: Par som var gifta eller bodde ihop. 

Ålder över 50 år, en i paret 

diagnostiserad med diabetes typ 2 i 

minst ett år. E: Ej ha problem med att 

bada, klä på sig, personlig hygien, gå, 

ha haft stroke, cancer eller alzheimer.  

60 1 person hade fått diagnosen 

diabetes för mindre än ett år sen och 

uppfyllde därför inte 

inklusionskriterierna. 

Ja 

Braun et al 

(2009) 

 

I: Insulinbehandlad diabetes typ 2, 

minst ett geriatriskt syndrom (t.ex. 

inkontinensproblem, komorbiditet), 

ålder över 65 år. 

155 196 deltagare från början 41 

hoppade av, 22 pga. ofullständig 

data, 17 pga. att de inte gjorde klart 

programmet SGS. 1 person hoppade 

Ja 
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E: Stroke eller hjärtinfarkt 2 veckor 

före registreringen, under 18poäng i 

MMSE. 

av pga. att hon/han ej hade kontroll 

på blodsockret pga. behandling med 

antibiotika och 1 okänt bortfall. 

Chlebowy et al 

(2010) 

I: Afroamerikaner över 18 år eller 

äldre med diabetes typ 2, 

engelsktalande.  

38 Inget bortfall. 

 

 Ja 

Degazon & 

Parker (2007) 

 

I: Ålder över 60år, diagnostiserad 

med diabetes typ 2 i minst ett år, född 

i södra USA eller i Karibien.  

212 Inget bortfall. Ja 

Edwall et al 

(2010) 

I: Erfarenhet av rådgivning med 

diabetessköterska. Patienterna blev 

valda från en väntelista och de var 

både män och kvinnor. Haft diabetes i 

minst 3 år. Minst 30 år gamla. 

HbA1C högre än 5,3 %. Behandlad 

med insulin, tabletter eller kost och 

minst 5 patienter skulle ha 

erfarenheter av fotproblem. E: 

Patienter som inte kan svenska 

och/eller psykiska problem .  

20 Ringde patienter från väntelistan, 

alla 20 patienter som blev 

uppringda svarade ja.  

Ja  

Gorawara-Baht 

et al (2008) 

 

I: Diabetes typ 2. 28 Inget bortfall.  Ja 

Gorter et al 

(2011) 

 

I: Läkare rekryterade patienter med 

diabetes typ 2. 

994 35 personer, deras data var 

ofullständig. 

Ja 

Huang et al 

(2005) 

I: Diabetes typ 2 patienter över 65 år. 

Minst en hjärt- och kärl risk (högt 

kolesterol eller högt blodtryck). E: 

Patienter på vårdhem och med 

kognitiva problem.  

28 57 patienter blev uppringda, 31 blev 

intervjuade. 3 patienter kom inte 

med pga. misslyckad 

ljudinspelning.  

Ja 

Moser & 

Widdershoven 

(2006) 

 

I: diabetes typ 2, inskrivna i 

MSCTCU VII, kunna genomgå en 

intervju på 1,5 timme. E: Kognitiva 

försämringar. 

15 Inget bortfall. Ja 

 

 

Xu et al (2010) 

 

I: Amerikaner med kinesisk härkomst 

(självidentifierat), diabetes typ 2 

längre än 6 månader 

(självrapporterat), förstå kinesiska 

eller engelska. 

209 2 deltagare exkluderades pga. att 

uppgifter i data saknades. 

Ja 

Yamakawa & 

Makimoto 

(2008) 

 

I: Patienter som behandlats i området 

Kansai (två sjukhus) i Japan med 

diabetes typ 2 som kan konversera i 

japanska.  

17 2 personer exkluderades pga. att 

deras makar var närvarande vid 

intervjun och svarade på vissa 

frågor av intervjun.  

Ja 

 

I sju vetenskapliga artiklar har bortfall beskrivits: Bai m.fl. (2009), Beverly m.fl. (2008), 

Braun m.fl. (2009), Gorter m.fl. (2011), Huang m.fl. (2005), Xu m.fl. (2010) och Yamakawa 

och Makimoto (2008). Av de sex återstående artiklarna har inget bortfall redovisats: Barko 

m.fl. (2011), Chlebowy m.fl. (2010), Degazon och Parker (2007), Edwall m.fl. (2010), 

Gorawara-Baht m.fl. (2008) och Moser och Widdershoven (2006). Samtliga artiklar hade 

inklusionskriterier men Bai m.fl. (2009), Barko m.fl. (2011), Chlebowy m.fl. (2010), Degazon 

och Parker (2007), Gorawara-Baht m.fl. (2008), Gorter m.fl. (2011), Xu m.fl. (2010) och 

Yamakawa och Makimoto (2008) hade inte exklusionskriterier.  
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I studien av Bai m.fl. (2009) var totalt 193 personer tillfrågade, 165 personer fick delta i 

studien. Fem personer motsvarade inte inklusionskriterierna, 19 personer valde att inte delta 

och 4 personer kunde inte fylla i enkäten inför studien. I studien av Beverly m.fl. (2008) var 

det totalt 60 personer som fick vara med i studien. En person uppfyllde inte 

inklusionskriterierna pga. att han hade haft diagnosen diabetes för kort tid (mindre än ett år). 

Braun m.fl. (2009) tillfrågade 196 personer men 41 hoppade av och kunde inte slutföra 

deltagandet, 22 bortfall pga. ofullständig data, 17 hade inte gjort klart programmet SGS som 

krävdes för studien och den sista kunde inte vara med pga. oregelbundet blodglukos pga. 

antibiotikabehandling. Bortfallet i artikeln av Gorter m.fl. (2011) var att 1029 personer blev 

tillfrågade men endast 994 svarade på enkäten. I artikeln av Huang m.fl. (2005) blev 57 

personer uppringda per telefon. 31 personer blev intervjuade och men tre kunde inte delta i 

studien pga. misslyckad ljudinspelning. 211 personer blev tillfrågade i artikeln av Xu m.fl. 

(2010) men två kunde inte vara med på pga. att datauppgifter saknades. I Yamakawa och 

Makimotos (2008) studie blev 17 personer intervjuade men två exkluderades pga. att deras 

makar var närvarande och svarade på vissa frågor under intervjun istället för den tillfrågade. 

Största bortfallet hade artikeln av Braun m.fl. (2009) med ett bortfall på 41 personer. 

Bortfallet diskuteras inte i samtliga artiklar förutom artikeln av Gorter m.fl. (2011) där de 

beskrev att dålig hälsokunskap kunde vara en förklaring varför 35 personer inte fullföljde 

enkäten. 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Hur äldre personer hanterar sin egenvård vid diabetes typ 2 beror på inre och yttre faktorer. 

Inre faktorer är självständighet och eget ansvar. Förbli självständig och oberoende är en stor 

motiverande faktor till hanteringen av egenvård. Ansvaret kring egenvård är gemensamt för 

personen med diabetes typ 2, vårdpersonal och närstående. Yttre faktorer är socioekonomiska 

resurser, motivation utifrån och socialt stöd. Svårigheter i hanteringen av egenvård beror på 

fysiska, kognitiva och psykiska samt sociala svårigheter.  

4.2. Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att den främsta anledningen till att hantera sin 

egenvård är målet att bevara självständighet och oberoende. Tornstam (2005) beskriver att 

äldre personer har svårare att behålla sin självständighet och möjligheten till att göra det 
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försämras ju äldre personen blir eftersom både den fysiska och kognitiva funktionen blir 

sämre med åldern. Det beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2005) att sjuksköterskan ska identifiera och kontrollera vilken förmåga patienten har att utföra 

egenvård. Med anledning av det menar författarna för föreliggande litteraturstudie att det är 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om vilka egna resurser personen har för att kunna 

hjälpa personen att hantera egenvården och uppfylla sitt mål med behandlingen, att förbli 

självständig. Därför bör personers mål beaktas med stöd av föreliggande litteraturstudies 

resultat som säger att äldre personer vill vara oberoende och viljan till det förstärker deras 

motivation. 

För att den äldre personen ska kunna hantera sin egenvård behövs ett gemensamt ansvar. 

Detta beskrivs i föreliggande litteraturstudies resultat och stärks av Orem (2001) som menar 

att det är både personen med egenvårdsbehov och samhället som har ansvar för hanteringen 

av egenvård. Föreliggande litteraturstudies resultat visade även att äldre personer behövde 

rutiner för att lättare hantera sin egenvård. Även detta styrks av Orem (2001) som menar att 

rutiner och ett bra handlingsmönster underlättar egenvården. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie menar att sjuksköterskan bör inspirera personer med diabetes typ 2 till 

egenvård, vilket även det styrks av Orem (2001) som menar att sjuksköterskan ska finnas där 

och uppmuntra till egenvård. Författarna för föreliggande litteraturstudie menar också att det 

är viktigt att det finns stöd från sjuksköterskan för personer med diabetes typ 2 när det gäller 

egenvård. Detta får författarna stöd för i en studie av Whittemore, Melkus, Sullivan och Grey 

(2004) som menar att genom handledning förbättrades egenvården hos deltagarna som hade 

diabetes typ 2. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att yttre faktorer som förbättrade egenvård var 

t.ex. regelbundna besök hos diabetessköterskan. Liknande resultat ses i en studie av Scain, 

Dos Santos, Friedman & Gross (2007) där det visade sig att fortlöpande besök hos en utbildad 

sjuksköterska förbättrade patienternas kontroll av läkemedelsintag och blodglukos.  

Följsamheten av patientens behandling blev bättre av rutinmässiga kontroller hos 

sjuksköterskan.  

Malpass, Andrews och Turner (2009) menar att det är bra för personer att vara fysiskt aktiva 

när de genomför livsstilsförändringar. Författarna för föreliggande litteraturstudie trodde att 

det skulle uppkomma fler svårigheter för en äldre person att utöva fysisk aktivitet då 

Tornstam (2005) beskriver att när en person blir äldre minskar oftast den fysiska rörligheten.  
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Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar dock att så inte var fallet. Resultatet i 

föreliggande litteraturstudie kan dock ha påverkats av att många artiklar exkluderade andra 

sjukdomar, och de andra sjukdomarna skulle kunna vara sjukdomar som leder till sämre 

rörlighet. Det framkommer i resultatet i föreliggande litteraturstudie att det är svårare att 

hantera egenvården fysiskt om personen har flera sjukdomar än diabetes typ 2. Detta styrks av 

Hu, Amoako, Gruber och Rossen (2007) samt Black, Markides och Ray (2003)  vilka påvisar 

att diabetes typ 2 hos äldre personer och depression har ett samband som gör att personen inte 

kan hantera egenvården. Martin, Wu, Taveria, Eaton och Sharma (2007) beskriver i en artikel 

att hjärt- och kärlsjukdomar kan uppstå om personen med diabetes typ 2 är överviktig, har 

högt blodtryck och högt blodglukos som är en följd av att personen har svårigheter att hantera 

egenvården. 

Många av artiklarna i föreliggande litteraturstudie hade även exkluderat kognitiv dysfunktion 

och demens vilket innebär att kognitiva nedsättningar inte ses som en stor svårighet i 

föreliggande litteraturstudies resultat då bara två artiklar i resultatet beskriver detta. Kognitiva 

svårigheter och demens förekommer i större utsträckning hos äldre personer än hos yngre, 

(Socialstyrelsen, 2010) och äldre personer har en ökad risk att drabbas av diabetes typ 2 

(Larsson och Rundgren, 2010).  Xu och Qiu m.fl. (2009) har undersökt sambandet mellan 

demenssjukdomar och diabetes typ 2 och i studiens resultat ses en ökad risk att drabbas av en 

demenssjukdom om en person lider av diabetes typ 2. Detta tror forskarna kan ha att göra med 

att hjärnan kan förändras i form av vaskulära skador och neurodegenerativa förändringar pga. 

diabetes typ 2. Frågan är hur äldre personer med diabetes typ 2 och demens eller kognitiva 

störningar hanterar sin egenvård. Asimakopoulou och Hampson (2002) skriver att mer 

forskning behövs inom området eftersom det inte finns tillräckligt med studier än. I de 

nationella riktlinjerna för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) står det att äldre personer med 

diabetes typ 2 kan få hjälp med assisterad egenvård, de kan t.ex. få hjälp med glukosmätning 

och fotvård. Dock står det inget om äldre personer med diabetes typ 2 och demens vilket 

författarna tycker är en viktig del som saknas i forskningen om diabetes typ 2. Enligt Xu och 

Qui m.fl. (2009) finns det samband mellan de två sjukdomarna. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att många äldre personer inte upplevde 

tillräckligt med socialt stöd från samhället i form av information, utbildning och gruppterapi. 

En anledning till det kan enligt Tornstam (2005) vara att det finns en viss diskriminering mot 

äldre i samhället. Samhället strävar efter produktivitet och självständighet, vilket äldre inte 

kan uppnå på samma sätt som medelålders och yngre. Författarna för föreliggande 
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litteraturstudie tror att det kan vara en anledning till att det inte satsas mycket pengar på äldre 

personer eftersom det inte ger utgåvor av ekonomiska resurser. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie menar att det är viktigt att äldre personer som ska hantera sin egenvård får 

tillräckligt med information, då Orem (2001) beskriver att personer behöver fakta för att 

kunna utföra egenvård och det behövs sociala grupper för lärandet av egenvård. Det är viktigt 

att sjuksköterskan har kunskap inom det området denne undervisar i, både teoretiskt och 

praktiskt. Det främsta omvårdnadsmålet för sjuksköterskan är att se patientens 

omvårdnadsbehov utifrån vad patienten själv klarar av. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie anser att sjuksköterskor som arbetar med diabetes typ 2 ska ta reda på 

tillräckligt med information om patienten för att kunna hjälpa denne med egenvård på bästa 

sätt.  

Svårigheter att klara av egenvård kan leda till nedstämdhet framställs i resultatet i 

föreliggande litteraturstudie. Orem (2001) beskriver betydelsen av förebyggande egenvård för 

att förhindra försämring av sjukdom och komplikationer. Målet med egenvård är att personen 

ska få tillbaka sitt välbefinnande.  

I föreliggande litteraturstudie framkom att ekonomiska resurser krävs för att få en bra vård, 

framförallt i USA. Författarna för föreliggande litteraturstudie menar med stöd av 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) att förhållandena i Sverige dock är annorlunda och 

att det är självklarhet att alla får lika vård i Sverige oavsett ekonomisk situation. I FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (UN 1948) står det ”Alla människor är födda 

fria och lika i värde och rättigheter”. Författarna för föreliggande litteraturstudie inser dock att 

det fungerar olika i olika länder när det gäller alla människors rätt till lika vård. Föreliggande 

litteraturstudies resultat visar vidare att sociala svårigheter i form av kunskaps- och 

informationsbrist, familjeproblem och tidsbrist kunde påverka hanteringen av egenvård 

negativt hos personer med diabetes typ 2. Detta styrks av studien av Scollan-Koliopoulos, 

O’Connell & Walker (2007) som påvisade samband mellan sociala svårigheter och lägre intag 

av insulin.  

En aspekt som framkommit i resultatet i föreliggande litteraturstudie är att en del äldre 

personer har bristfällig kunskap om sin sjukdom. Författarna anser att det är oroväckande då 

Orem (2001) menar att en viktig aspekt för att kunna hantera sin egenvård är kunskap om 

sjukdomen och vad den enskilda individen kan göra för att förbättra sin vård. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskan 
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ska ha förmåga att informera och undervisa patienter och försäkra sig om att patienten har 

förstått informationen. Detta borde enligt författarna ses över i diabetesvården med tanke på 

föreliggande litteraturstudies resultat, eftersom ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) 

säger att sjuksköterskan även har ett personligt ansvar för sitt sätt att utföra yrket.  

 

4.2.1. Borfallsgranskning av artiklar 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att sju artiklar (Bai et al., 2009; Beverly 

et al., 2008; Braun et al., 2009; Gorter et al., 2011; Huang et al., 2005; Xu et al., 2010; 

Yamakawa & Makimoto, 2008) har ett bortfall som är väl beskrivet. Detta tycker författarna 

är bra efter som de tydligare kan se vad anledningen till bortfallen var. I studierna av de sex 

återstående artiklarna (Barko et al., 2011; Chlebowy et al., 2010; Degazon & Parker, 2007; 

Edwall et al., 2010; Gorawara-Baht et al., 2008; Moser & Widdershoven, 2006) fanns det 

inget bortfall beskrivet. Författarna för föreliggande litteraturstudie valde inte artiklar baserat 

på antal bortfall utan valde artiklar utifrån relevans för studiens syfte och frågeställningar. Det 

vill säga att författarna för föreliggande litteraturstudie inte fokuserade på att ta med artiklar 

med litet bortfall.  

Efter att författarna för föreliggande litteraturstudie granskat bortfall i samtliga artiklar till 

deras resultat upptäckte författarna att det inte fanns någon bortfallsdiskussion i samtliga 

artiklar förutom en (Gorter et al., 2011). Detta anser författarna för föreliggande 

litteraturstudie är en svaghet och detta stöds av Forsberg och Wengström (2008) som menar 

att ett stort bortfall kan minska trovärdigheten på artikeln och forskare till studier bör alltid 

analysera och diskutera hur bortfallet påverkar deras resultat. 

Artikeln av Braun m.fl. (2009) hade det största bortfallet av alla 13 artiklarna. 41 personer 

kunde inte delta, 22 pga. ofullständig datainsamling och 17 för att de inte hade gjort klart 

programmet, SGS, som var ett inklusionskriterie för studien. Den sista personen hoppade av 

studien eftersom personen åt mediciner som kunde visa felaktiga värden av 

blodglukoskurvan. Det är en persons avhopp som inte är beskrivet i artikeln, det förblir 

därmed okänt varför den sista personen inte fullföljde studien. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie anser att detta minskar trovärdigheten eftersom bortfallet inte är beskrivet 

fullständigt men valde ändå att ha med artikeln eftersom den är relevant utifrån syfte och 

frågeställningar. 
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Artikeln av Gorter m.fl. (2011) hade den största svarsfrekvensen på 994 deltagare. Det var en 

anonym enkätundersökning under tre månader med både män och kvinnor. Stor svarsfrekvens 

gör den mer trovärdig tycker författarna. Bortfallet i den studien var 35 personer men det 

tycker inte författarna är ett problem eftersom Forsberg och Wengström (2008) skriver att det 

är vanligt att enkätundersökningar har ett bortfall, till och med större bortfall än andra 

undersökningar och att bortfall kan anses som stort eller litet beroende på vilken studie som 

görs. 

Angående exklusionskriterierna i vissa av de valda artiklarna tror författarna för föreliggande 

litteraturstudie att de gjorde att det blev ett mindre bortfall i vissa studier eftersom 

exklusionskriterierna på dessa var att inte inkludera deltagare med kognitiva svårigheter eller 

andra sjukdomar. Författarna för föreliggande litteraturstudie tror att om de flesta av 

deltagarna var relativt friska när studien gjordes försvann risken för att det skulle bli bortfall 

pga. förvärrad sjukdom.  

Författarna för föreliggande litteraturstudie menar att det är bra att samtliga artiklar förutom 

en är studier med inklusionskriterier att deltagarna minst ska ha haft diagnosen diabetes typ 2 

i ett år. Detta eftersom resultatet blir mer trovärdigt då deltagarna i 12 av de valda studierna 

har erfarenhet av diabetes typ 2 och egenvård. Författarna är nöjda med bortfallsgranskningen 

och har i baktanke att de egentligen skulle strävat efter så litet bortfall som möjligt precis som 

Forsberg och Wengström (2008) framhåller.  

 

4.3. Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie är en litteraturstudie med deskriptiv design. Det innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2008) att data samlats från tidigare gjorda studier. Sökningar av 

artiklar till föreliggande litteraturstudie är gjorda i Cinahl och Medline (genom Cinahl). 

Cinahl och Medline är två stora omvårdnadsdatabaser där aktuell forskning finns utlagd 

(Forsberg & Wengström, 2008), vilket författarna för föreliggande litteraturstudie anser vara 

en styrka för litteraturstudies resultat. Två av söktermerna är ämnesord i databasen Medline, 

sk. MeSH-termer, vilket kan göra sökningen ”smalare” , alltså mer finfördelad, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2008) gör det lättare att hitta relevanta artiklar snabbare. Detta var 

en fördel för författarnas sökning eftersom det underlättade sökningen. 

Författarna för föreliggande litteraturstudie bedömer att inklusionskriterierna till sökningen 

både kan innebära fördelar och nackdelar för resultatet. Genom att författarna valde artiklar 
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som inte skulle vara publicerade tidigare än 2001 kan relevanta artiklar som kommit tidigare 

ha missats. Författarna för föreliggande litteraturstudie ansåg dock att det var viktigare att 

forskningsresultatet var från senare publicerade artiklar vilket stärks av Forsberg och 

Wengström (2008) som beskriver att forskning ska vara aktuell. Författarna kan vidare ha 

missat relevanta artiklar genom att artiklarna skulle finnas och vara gratis i full text. I och med 

inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara på engelska kan relevanta artiklar på andra språk 

ha missats. 

Ett inklusionskriterie för föreliggande litteraturstudie var att deltagarna i studierna skulle vara 

65 år eller äldre. Anledningen till att just 65 år valdes var att det är den vanligaste 

pensionsåldern i Sverige (Socialstyrelsen, 2009), det kan dock ha begränsat sökningen då 

pensionsåldern möjligen inte är densamma i övriga länder. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie fann många artiklar som verkade relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar där medelåldern var lägre än 65 år. Då författarna redan bestämt syfte och 

frågeställningar innan sökningen valdes enbart artiklar där deltagarna var 65 år eller äldre.  

Ytterligare ett inklusionskriterie i föreliggande litteraturstudie var att artiklarna skulle vara av 

kvantitativ eller kvalitativ ansats. I resultatet som framkom av 13 artiklar var fem av 

kvantitativ ansats och åtta av kvalitativ ansats vilket är en styrka i litteraturstudien . 

Blandningen av kvantitativa och kvalitativa artiklar medför att prevalens och frekvens fås från 

de kvantitativa artiklarna och de kvalitativa artiklarna medför upplevelser och fenomen 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna för föreliggande litteraturstudie fann både artiklar 

i kvantitativ och kvalitativ ansats nödvändiga för studien för att kunna besvara 

frågeställningarna.  

Sju av artiklarna i föreliggande litteraturstudie är gjorda i USA, en är gjord i Japan, en från 

Sverige, två stycken från Nederländerna, en från Tyskland och en från Taiwan. Detta gör att 

resultatet visar en bredd inom området, att resultatet blir internationellt. Dock finns det en 

nackdel med detta då de flesta artiklar kommer från USA vilket gör att resultatet inte kan 

kopplas till alla världsdelar.  

Dataanalysen i föreliggande litteraturstudie genomfördes med stöd av Forsberg och 

Wengström (2008) genom att resultatdelarna i artiklarna lästes och delades in i kategorier och 

subkategorier utifrån syfte och frågeställningar. Detta är ett bra sätt att få en överblick av 

materialet för att kunna kategorisera resultatet enligt Polit och Beck (2008). Författarna för 

föreliggande litteraturstudie fann styrkan med denna metod att det var lätt att hålla reda på 
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materialet när resultatet skrevs. Nackdelen var att det ibland var svårt att placera in stycken i 

rätt kategori eftersom kategorierna gick ihop med varandra . Båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie har läst samtliga artiklar. De anser författarna för föreliggande litteraturstudie 

är en styrka med stöd av Polit och Beck (2008) som beskriver att risken att missa information 

eller göra feltolkningar minskas. 

I samtliga artiklar har författarna för föreliggande litteraturstudie kontrollerat om studierna har 

blivit godkända av etisk kommitté, haft forskningsetiska överväganden eller om tidskriften 

har forskningsetiska publiceringskrav. Det är en styrka för studier att kontrollera 

forskningsetiska överväganden enligt Forsberg och Wengstöm (2008).  

4.4. Slutsats 

Författarna för föreliggande litteraturstudie menar att sjuksköterskan har ett stort ansvar för att 

hjälpa äldre personer med diabetes typ 2 att bibehålla sin självständighet, då detta är en 

motiverande faktor för att hantera sin egenvård. Egenvård är en viktig del i behandlingen vid 

diabetes typ 2 för att förhindra uppkomst av komplikationer. Författarna för föreliggande 

litteraturstudie menar att mer forskning behövs inom området äldre och egenvård vid diabetes 

typ 2 då det saknas forskning om hur sjuksköterskan kan stödja äldre personer med 

multisjuklighet och kognitiva nedsättningar att bibehålla sin självständighet vid diabetes typ 

2. 
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qualitative 
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