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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som blivit allt vanligare, det 

beräknas vara fyra procent av hela befolkningen som har den. Främst på 

grund av en förändrad livsstil. Det har tidigare varit en åldersrelaterad 

sjukdom, men som har sjunkit i åldrarna. Det viktigaste med egenvård är en 

delaktighet från individerna, för att uppnå en effektiv behandling. Egenvård 

är frivilligt. Orems egenvårdsteori har använts som teoretisk referensram. 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer med 

diabetes typ 2. 

Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Till detta examensarbete 

har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och 

CINAHL. De valda artiklarna har analyserats via integrerad analys. 

Resultat: I analysen identifierades fyra kategorier, sambandet mellan stödet 

från omgivningen och det egna ansvaret, att hålla sig motiverad, osäkerhet 

leder till brister i egenvården och effekter på livsstilen. 

Slutsats: Individer med diabetes typ 2 har olika erfarenhet kring egenvård. 

Sjuksköterskans roll är viktig för individernas egenvård och för att ett 

omvårdnadssystem ska kunna uppstå. 
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1 Inledning 

Diabetes typ 2 har blivit allt vanligare och det beräknas vara fyra procent av 

hela befolkningen som har denna sjukdom och över en miljon människor, 

som tros ha risken att få diabetes typ 2 på grund av arvsanlag. Risken har 

ökat på grund av livsstilsförändringar, där en stillasittande livsstil, mat och 

övervikt utgör riskfaktorerna (Diabetesförbundet, 2017). Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på hälsocentral mötte författarna flera 

individer med diabetes typ 2 och närvarade vid flera sexmånaderskontroller, 

det vill säga hälsosamtal med individerna och sjuksköterskorna. Detta väckte 

intresse hos författarna, av hur viktigt egenvården är för att de ska kunna 

hantera sjukdomen i vardagen. Författarna valde därför att belysa 

egenvårdens betydelse för individer med diabetes typ 2 i denna 

litteraturstudie. 

 

2 Bakgrund 

Diabetes 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom, som brukar delas in i främst två 

huvudgrupper, diabetes typ 1 och diabetes typ 2 (Wikström, 2018). Vid 

diabetes typ 1 är betacellerna i pankreas (bukspottkörteln) kraftigt nedsatta, 

vilket leder till insulinbrist. Vid diabetes typ 2 uppstår en insulinbrist på 

grund av insulinresistens. Detta innebär att det sker en försämring av 

glukosupptaget i de insulinberoende vävnaderna (Ericson och Ericson, 2012). 

 Diabetes typ 2 står för 80 % av alla som har diabetes i världen, dessutom är 

det denna diabetesform som ökar kraftigast bland världens befolkning, främst 

till följd av åldrandet. I samband med åldrandet försvinner en del av 

muskelmassan, medan fetman ökar, vilket kan leda till övervikt, där risken 

att få diabetes blir högre. Dock har sjukdomsdebuten sjunkit i ålder och även 

yngre blir diagnostiserade med diabetes typ 2 (Ericson och Ericson, 2012). 

Det finns även andra diabetesformer LADA (latent autoimmune diabetes in 
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the adult), MODY (maturity onset diabetes in the youth) och 

graviditetsdiabetes (GDM). Andra faktorer som kan orsaka sekundär diabetes 

är kronisk pankreatit, pankreascancer, endokrina sjukdomar, behandling med 

glukokortikoider och medicinering med hormoner (Ericson och Ericson, 

2012). Beroende på vilken typ av diabetesform individerna har, 

är insulinfrisättning i pankreas antingen minskad eller har upphört. För 

individer med diabetes är blodsockret ständigt förhöjt (Wikström, 2018). 

 

2.1 Riskfaktorer och livsstil 

I Sverige är det lägre risk att få diabetes typ 2, jämfört med Östeuropa, 

Latinamerika, Afrika och Asien. Detta beror på låg fysisk aktivitet, intag av 

socker och processat kött, samt användning av tobak och alkohol (Schäfer 

Elinder, Hakimi, Lager och Patterson, 2016). Riskfaktorer för att drabbas av 

diabetes typ 2 är bland annat rökning, ärftliga faktorer, stillasittande livsstil, 

övervikt, dåliga matvanor och metabola syndromet. Metabola syndromet är 

ett samlingsnamn för olika symtom, som är hypertoni, glukostolerans, 

övervikt, insulinresistens (Ericson & Ericson, 2012). Många individer som 

har diabetes typ 2, har även övervikt vilket är en av orsakerna till att 

kroppens celler förlorar sin känslighet för insulin. Bristen på fysisk aktivitet 

leder till att insulinets verkan minskas (Diabetesförbundet, 2017).  

 

2.2 Egenvård 

Att uppnå hälsa är en mänsklig rättighet för hela befolkningen. Ett bra 

hälsotillstånd innefattar inte bara ett tillstånd som finns vid frånvaro av 

sjukdom, utan det bör även finnas ett socialt, fysisk och psykiskt 

välbefinnande (World Health Organization [WHO], 1998). En sjukdom som 

sträcker sig över lång tid eller som är obotlig kan begränsa förutsättningarna i 

vardagen och göra att individerna känner sig fast i sin sjukdom. Trots 

begränsningar finns möjlighet att uppnå hälsa, beroende på hur individerna 

väljer att förhålla sig till sin sjukdom. Vid långvarig sjukdom kan det finnas 



 

3 
 

svårigheter att se hälsa som något som går att nå, därför finns professionell 

hjälp att tillgå, för att uppnå ett bra hälsotillstånd (Dahlberg & Segesten, 

2010). Individerna kanske inte känner av sjukdomen och ser därför inte 

anledning till varför något behöver göras, en dålig nyhet såsom att 

individerna behöver förändra sin livsstil kan därför leda till något bra. Det 

kan ge en större medvetenhet om varför kost och fysisk aktivitet som ingår i 

egenvården är bra (Eborall, Virdee, Patel, Redwood, Greenfield & Stone, 

2016). Egenvård innebär vård som individer anses kunna utföra individuellt. 

Den är frivillig. Bedömningen av behov av egenvård, görs utifrån deras 

individuella förutsättningar. Hänsyn tas till livssituation, samt individernas 

fysiska och psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2013). En av de viktigaste 

delarna i egenvården, är individernas delaktighet. Detta bidrar till en större 

förutsättning, att tillsammans med individerna komma fram till en effektiv 

vård och behandling av egenvård (Socialstyrelsen, 2018). Kunskapen om 

sjukdomen, som individerna får från sjuksköterskan, kan ge en bättre 

förmåga att klara av sjukdomen i vardagen. Att få vägledning i egenvården, 

kan även ge en större trygghet och lättnad att inte behöva sköta sin vård 

själva (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010). Individer som har diabetes typ 2 

kan ibland känna att sjukdomskänslan inte existerar, ifall de inte fått någon 

medicin ordinerat. Om inte egenvården sköts, kan symtom som uppstår 

missbedömas för något annat tillstånd. Individernas ålder, humör och 

ekonomi var även olika faktorer som kan påverka ifall hälsosamma val kan 

tas (Cardol, Rijken, van Schrojenstein Lantman- de Valk, 2012).  

 

2.3 Egenvård som behandling 

När individerna blir diagnostiserade med diabetes erbjuds det möten med 

primärvården som sker hela livet, där de erhåller både teoretisk och praktisk 

kunskap om sin sjukdom. I Sverige får individerna möjlighet att få träffa ett 

diabetesteam. Vid hälsosamtalen utvärderas deras behov och olika mål 

utformas utefter det, vilka främst rör matvanor, fysisk aktivitet och 
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medicinering (Ericson & Ericson, 2012), eftersom livsstilsförändringar kan 

vara lätta eller svåra att anpassa till det dagliga livet (Ruud-Knutsen, et al., 

2015). Mötet med sjuksköterskan kan ge ett större hopp om att bli mer 

hälsosam, samt får hen möjlighet att upptäcka eventuella brister i 

sjukdomshanteringen som innefattar eventuell ohälsa. Varje möte kan ge en 

större trygghet för individerna att kunna dela med sig av sin oro till 

sjuksköterskan, för att sedan tryggt fortsätta med sin egenvård hemifrån 

(Edwall et al., 2010).  

  

Behandlingen för diabetes typ 2 består av egenvård, där matvanor, fysisk 

aktivitet, peroralt läkemedel och insulin inkluderas (Ericson & Ericson, 

2012). Att diabetes är en kronisk sjukdom är väl känt, men diabetes typ 2 kan 

kontrolleras genom egenvård (van Puffelen, Heijmans, Rijken, Rutten, 

Nijpels & Schellevis, 2015). Syftet med behandlingen är att upprätthålla en 

normal blodsockernivå i blodet. Detta bidrar till att individerna kan uppnå en 

symtom- och komplikationsfri sjukdom. Övervikt är vanligt förekommande, 

vilket gör att målet med behandlingen kan vara svårare att nå. Matvanorna 

bör utgå från en balanserad kostcirkel, som baseras på enkel- och fleromättat 

fett, kolhydrater och mycket fibrer. Fysisk aktivitet gör att musklernas 

glukosupptag ökar. Bra matvanor och fysisk aktivitet tillsammans, gör att 

blodsockernivån balanseras. När egenvård i form av fysisk aktivitet och 

matvanor inte räcker till, brukar individerna bli ordinerade peroralt 

läkemedel eller insulin, vars uppgift är öka insulinnivån i kroppen (Ericson & 

Ericson, 2012). Bättre information om vad som händer i kroppen vid 

egenvård, kan ge en bättre insikt i hur blodsockret kan påverkas till det bättre 

(Eborall, Virdee, Patel, Redwood, Greenfield & Stone, 2016).  
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3 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems egenvårdsteori har valts som teoretisk referensram, 

eftersom syftet med modellen är att hjälpa individerna att kunna bli 

självständiga i egenvården, för att kunna bevara hälsan, vilket också är det 

huvudsakliga syftet med egenvården (Kirkevold, 2000). Det är bland annat 

sjuksköterskans vägledning som gör att individerna kan hantera sin egenvård 

självständigt och därmed uppnå hälsa (Edwall et al., 2010). Orems 

egenvårdsmodell är uppdelat i tre delteorier: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. I varje teori ingår det delbegrepp (Kirkevold, 2000). 

  

I egenvårdsteorin ingår tre begrepp som är: egenvård/målinriktade 

handlingar, egenvårdsbehov och egenvårdskrav/anspråk på egenvård. För att 

möta egenvårdskraven har egenvården ett mönster och ordningsföljd för de 

målinriktade handlingarna. Egenvårdsbehov är relaterade till hälsoproblem 

som finns hos individerna som lider av sjukdomar, skador och andra 

patologiska tillstånd t.ex. funktionshinder. Egenvårdskrav definieras som att 

individer tillgodoser sin utveckling, genom att identifiera om det föreligger 

eventuella egenvårdsbehov, vilket i sin tur kan ha ett samband med ett 

hälsoproblem (Kirkevold, 2000). 

  

Teorin om egenvårdsbrist består av två centrala begrepp: egenvårdskapacitet 

och egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapacitet innebär den förmågan som 

individerna har för att kunna tillgodose sina egna behov av vård och 

utveckling. Egenvårdsbrist uppstår i samband med en obalans mellan 

individernas egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet. 

Egenvårdsbegränsningar innebär begränsningarna i individernas 

egenvårdskapacitet. Det finns tre typer av begränsningar: begränsade 

kunskaper, begränsad förmåga att själv bedöma och fatta egna beslut samt 
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begränsad förmåga att genomföra en handling som ger resultat (Kirkevold, 

2000). 

  

I teorin om omvårdnadssystem ingår de tre begreppen omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet består av de 

kunskaper, attityder, färdigheter och egenskaper som behövs för att utföra 

omvårdnad. Professionella vårdgivare exempelvis sjuksköterska, anses vara 

en hjälpmetod genom att bland annat vägleda och stödja individer fysiskt 

eller psykiskt och genom detta kan en utvecklande miljö och undervisning 

skapas. Omvårdnadssystem bildas genom att sjuksköterskan samverkar 

tillsammans med individerna. När en egenvårdsbrist uppstår leder detta till 

att en omvårdnad väljs och även vilka åtgärder som behöver tas (Kirkevold, 

2000). 

 

4 Problemformulering 

Diabetes typ 2 har ökat, på grund av att befolkningen har blivit äldre och att 

en mer fysiskt inaktiv livsstil har blivit allt mer förekommande. Detta har lett 

till färre vardagsaktiviteter, sämre matvanor och fler överviktiga. När 

individerna diagnostiseras med diabetes typ 2, ställs dem inför förändringar 

avseende livsstil och att börja med egenvård. Efter diagnos får individerna 

komma på ett besök hos sjuksköterskan, som sedan fortsätter i flertalet 

återbesök. Att förändra sin livsstil kan medföra svårigheter, vilket gör att 

sjuksköterskan bör finnas som ett stöd till individerna. Där hen ska kunna 

motivera till förändring och stödja egenvården, för att individerna ska kunna 

leva så symtom- och komplikationsfritt som möjligt.  

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer med diabetes typ 

2. 
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6 Metod 

Den valda designen till detta examensarbete var en litteraturstudie, som 

utgick från vetenskapliga artiklar. Kristensson, (2014) beskriver att en 

litteraturstudie innebär en studie av litteraturen som inriktar sig på 

vetenskapliga forskningar. En litteraturstudie förutsätter att en 

undersökningsfråga ställs som är både specifik och avgränsad, relevanta 

litteraturen söks på ett strukturerat sätt. Granskningen av litteraturen medför 

att resultatet sammanställs. Litteraturstudien startade i oktober och 

testsökning samt datainsamling pågick mellan 2018-10-08 fram till 2018-11-

21. Denna studie var grundat på trovärdighet med dimensionerna 

överförbarhet, tillförlitlighet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). 

Vi kommer att benämna oss som författare i denna litteraturstudie. 

 

6.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var individer med diagnosen diabetes typ 2 och vuxna 

från 18 år och äldre. 

 

6.2 Urval  

Artiklarna som valdes skulle vara geografiskt placerade i Europa samt 

vetenskapliga och etiskt godkända. De skulle även beröra ämnet, för att 

kunna svara på det valda syftet. När relevanta artiklar valts ut från 

sökresultatet lästes abstrakt och därefter i fulltext, för att sedan tillsammans 

sortera bort irrelevanta artiklar (Kristensson, 2014). 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som ansågs relevanta granskades via Carlsson och Eimans 

granskningsmall för kvalitativa artiklar som är gjord i samarbete mellan 

Malmö Högskola och Universitetssjukhuset i Malmö, MAS (Carlsson & 
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Eiman, 2003), se bilaga 3. En av de tio valda artiklarna var både kvalitativ 

och kvantitativ, då går det att använda sig av antingen den kvalitativa- eller 

den kvantitativa granskningsmallen. I detta fall valdes den att granskas via 

den kvalitativa granskningsmallen. Artiklarna lästes både individuellt och 

gemensamt, på detta sätt fick båda en helhet av alla artiklar, dessutom ger det 

en tillförlitligare kvalitetsgranskning. Tjugotre artiklar kvalitetsgranskades 

noga och diskuterades tillsammans för att ge en rättvis gradsättning. Vid 

kvalitetsgranskningen uppnådde sju artiklar graden I och tre artiklar graden II 

och ingen på grad III. Tretton artiklar valdes bort för att dessa inte blev 

godkända i kvalitetsgranskningen. Se de valda artiklarnas grad i 

artikelmatriserna, se bilaga 4.  

 

6.4 Databaser 

Databaserna som användes för att söka vetenskapliga artiklar var CINAHL 

och PsycINFO.  Databasen CINAHL innehåller omvårdnadsvetenskap 

(Forsberg & Wengström, 2015). Databasen PsycINFO innehåller artiklar 

som inriktar sig på psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). 

Dessa databaser valdes ut på grund av att de ansågs ha relevanta artiklar för 

att besvara syftet. 

 

6.5 Sökstrategi 

En testsökning genomfördes i båda databaserna, i fritext med hjälp av 

relevanta sökord för att se om det fanns forskning inom det valda ämnet. 

Bedömningen var att det fanns tillräckligt med material för att fortsätta söka 

om det valda ämnet. Testsökningen bestod bland annat av sökorden diabetes 

type 2, quality of life, patient och health. 

  

I databasen PsycINFO användes det endast fritextsökning, där sökorden 

diabetes type 2, health, experience och Self-care användes. Sökorden 

kombinerades med de Booleska sökoperatorern “AND” (Kristensson, 2014). 
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Först söktes varje ord för sig med tilläggen avancerad sökning och att 

sökorden kunde finnas var som i texten, därefter kombinerades sökorden. 

Sökningarna avgränsades med peer reviewed, att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2010 till 2018 och att individerna skulle vara vuxna. Se 

bilaga 1.  

 

I databasen CINAHL söktes Diabetes type 2 och Self Care som indexord via 

CINAHL Headings och fritextsökning med sökorden experience* och 

health* med trunkering, därefter kombinerades sökorden med de Booleska 

sökoperatorern “AND”. Sökningen avgränsades med peer review, att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010 till 2018, att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, vara publicerade i en en europeisk tidskrift och att 

individerna skulle vara vuxna. Se bilaga 2. 

 

Sökningarna som gjordes i PsycINFO och CINAHL resulterade i 143 

artiklar, där samtliga titlar lästes. 45 titlar valdes ut, där abstrakten lästes. När 

innehållet sågs vara relevant lästes 23 artiklar i fulltext. Där tio artiklar 

hittades som kunde besvara på det valda syftet. Artiklarna lästes var för sig 

och sedan sammanställdes dem tillsammans.  

 

6.6 Analys 

Analys skedde när all datainsamling var gjord för att kunna gå vidare i 

forskningsprocessens analytiska fas. Det huvudsakliga målet med denna fas 

var att få fram ett svar på forskningens syfte. De valda artiklarnas resultat 

analyserades med integrerad analys enligt Kristensson (2014) mall, för att på 

ett enkelt sätt sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Denna analys gör 

det möjligt att resultatet kunde sammanställas på ett enklare sätt. I det första 

steget lästes samtliga artiklar, för att hitta eventuella likheter och skillnader. 

Det andra steget görs för att hitta lämpliga etiketter som summerar resultatet. 

Slutligen sammanställs resultatet som kategorier (Kristensson, 2014). Vid 
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analysprocessen lästes alla artiklarnas resultat igenom för att finna meningar 

som svarade på syftet. Först gjordes analysen var för sig, därefter 

diskuterades det tillsammans via triangulering och jämfördes för att få fram 

eventuella likheter och skillnader. Med triangulering menas med att ämnet 

diskuteras tillsammans, för att sedan se ifall det överensstämmer med det 

som ska finnas. Fynden sammanfattades på svenska, för att sedan 

sammanställas som etiketter. Därefter diskuterades det fram lämpliga 

kategorier utifrån artiklarnas resultat. Meningarna resulterade i fyra olika 

kategorier, som användes som rubriker i resultatet. De som valdes ut passade 

till syftet och kategorierna som tillslut valdes visade olika perspektiv på 

egenvården och dess tillhörande effekter. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysen utifrån fyra olika artiklar. 

Ursprungstext Sammanfattning Etikett Kategori 

‘’ Despite the fact that the 

participants saw it as their own 

responsibility to take care of their 

diabetes, the lack of family support 
was seen as a barrier to gaining 

control of their daily routines of self-

management.’’ 

Individerna bör ta eget ansvar 

för sin egenvård, men brist på 

stöd från omgivningen 

försvårar egenvården.  

Eget ansvar, 

men frånvaro 

av stöd 

försvårar.  

Sambandet 

mellan stödet 

från 

omgivningen 
och det egna 

ansvaret 

‘’In addition, patients with type 2 

diabetes found adherence to their 
self‐care to be a coping resource. The 

reasons for adherence included 

patients' wish to remain healthy and 
their fear of acquiring disease‐related 

complications.’’ 

Egenvård är viktigt för 

individer med diabetes typ 
2, men det är viktigt att 

motivationen finns för att 

bibehålla sin hälsa.  

Motivation 

för att 
bibehålla sin 

hälsa. 

Att hålla sig 

motiverad  

‘’Experiencing practical problems 

and feeling insecure were 

nevertheless closely related to each 

other and had the same origins; lack 

of information, experiencing 

information as contradictory, and 
lack of contact with others with 

diabetes.’’ 

Det finns ett samband mellan 

att känna sig osäker och 

svårigheter i vardagen, på 

grund av inkorrekt och brist på 

information.  

Brister ger en 

osäkerhet och 

praktiska 

problem. 

Osäkerheten 

leder till brister i 

egenvården. 

‘’Participants spoke about the 

‘loneliness’ and ‘isolation’ of having 

diabetes. The support and comfort 
people received from others at the 

meetings was apparent.’’ 

Deltagare känner sig ensamma 

och isolerade av att ha diabetes, 

vilket var till det sämre då 
stödet är viktigt från andra.  

Ensamhet 

och isolering 

Effekter på 

livsstilen 
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6.7 Forskningsetiska aspekter 

Denna studie utgår från Helsingforsdeklarationen, som handlar om att etiska 

principer bör följas i medicinsk forskning. De etiska principerna bygger 

bland annat på att forskningen ska generera ny kunskap och att individerna 

förblir anonyma och deras hälsa bibehålls (World Medical Association, 

2018). Litteraturstudier utgår utifrån forskningsetiska principer och då 

granskas etiken i andras studier (Kristensson, 2014). Artiklarna i resultatet 

granskades noga, för att kunna bedöma ifall det fanns en forskningsetik i 

dessa, samtliga artiklar var etisk godkända från den etiska kommittén. 

Samtliga artiklar är refererade i texten. Inget plagiat har förekommit, utan 

texten från artiklarna har skrivits om med egna ord, men med samma 

innebörd som ursprungstexten. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

har författarna mött individer med sjukdomen. Den finns inte i författarnas 

närmaste omgivning, vilket hade kunnat påverkat datainsamlingen och det 

slutgiltiga resultatet. Det fanns en medvetenhet om att förförståelsen kunde 

ha påverkat resultatet men detta har bortsetts från under hela arbetet. 

 

7 Resultat 

Denna studiens syfte var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer 

med diabetes typ 2. Det identifierades fyra kategorier, som är sambandet 

mellan stödet från omgivningen och det egna ansvaret, att hålla sig 

motiverad, osäkerheten leder till brister i egenvården och effekter på 

livsstilen. Alla fyra identifierade kategorierna uttryckte att det fanns olika 

svårigheter med att sköta egenvården. 

 

7.1 Sambandet mellan stödet från omgivningen och det egna ansvaret 

Regelbundna viktkontroller, hantering av stress, socialt stöd (Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pitetilä, 2014) och att få mer kunskap kring 

matvanor och fysisk aktivitet var viktiga stödfaktorer (Laursen-Hjorth, 
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Frølich & Christensen, 2017). Det var viktigt att se över vilka val som 

gjordes angående matvanor, för att blodsockernivån ska balanseras. 

Individerna hade även behövt läsa innehållsförteckningen på vissa livsmedel 

för att få bättre insikt avseende matvanor (Gardsten, Blomqvist, Rask, 

Larsson, Lindberg & Olsson, 2018). Fysisk aktivitet, matvanor och 

blodsockerkontroller var viktiga delar inom egenvården och när egenvården 

sköttes kunde komplikationer förebyggas (Halkoaho, et al., 2014). 

  

En viktig resurs för att kunna hantera sjukdomen och därmed kunna vara 

med och påverka sin vård, både utifrån individuella förutsättningar och vid 

psykosociala problem, var att samtala med en sjuksköterska och få kunskap 

och råd om livsstilsanpassningar (Halkoaho, et al., 2014; Van Dijk-de Vries, 

van Bokhoven, De Jong, Metsemakers, Verhaak, Van der Weijden & Van 

Eijk, 2016). Att få information från en sjuksköterska gav även en minskad 

stress och oro (Paul, Keogh, D’Eath & Smith, 2013). Det var nödvändigt att 

samtala om sitt allmäntillstånd och bli sedd av sjuksköterskan, genom att hen 

riktade sitt fokus på dem. När sjuksköterskan var för stressad och inte såg 

individerna (Van Dijk-de Vries et al, 2016), liksom när hälsosamtalen inte 

skedde regelbundet, gav det istället en negativ erfarenhet (Halkoaho, et al., 

2014). 

  

Information om sjukdomen som individerna själva hade hittat exempelvis på 

internet upplevdes som svår, medan ett samtal med sjuksköterskan gav en 

bättre förutsättning för att hantera sjukdomen (Paul, et al., 2013). En del 

upplevde att det var lättare att genomföra förändringar i det dagliga livet 

medan andra upplevde att det var svårare (Laursen-Hjorth, et al., 2017). De 

måste individuellt ta till sig stödet som de fått, för att kunna engagera sig mer 

i sin livsstil (Halkoaho, et al., 2014). Att individerna tog initiativet att 

diskutera om komplikationer och de symtom som de oroade sig för, gjorde 

att de kunde engagera sig mer i sin hälsa. Några ville helst inte diskutera 
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detta, på grund av att de inte vågade, ifall det eventuellt kunde bero på något 

annat. Samtidigt ville andra inte berätta om sina problem för sjuksköterskan, 

eftersom de inte ville lägga en tyngd på hen om sin oro (van Dijk-de Vries, et 

al.,2016). 

  

Sjuksköterskan la ibland för stort fokus på medicineringen (Halkoaho, et al., 

2014), eftersom individerna tyckte att huvudfokuset inte borde ligga på 

provsvaren utan istället deras mående (van Dijk-de Vries, et al., 2016). De 

ville hellre diskutera hur sjukdomen skulle hanteras i vardagen (Halkoaho, et 

al., 2014), om de var på god väg och hur diabetesen utvecklats över tid (van 

Dijk-de Vries, et al., 2016). Mer specifik kunskap om hur de skulle anpassa 

sin egenvård bidrog till ett hälsosammare liv trots sjukdom. Kunskapen som 

erhållits ansågs vara nödvändigt för att kunna hantera sjukdomen i vardagen 

(Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2015). 

  

Individerna kände ibland en skuld ifall de inte följt sjuksköterskans 

rekommendationer (Halkoaho, et al., 2014), men det var viktigt att de inte 

blev skuldbelagda när de gjort något som anses vara ett felaktigt beslut i sin 

egenvård (Rosenbek-Minet, Lönvig, Henriksen & Wagner, 2011). Något som 

uppskattades var att de som fanns i omgivningen upplevde en acceptans och 

förståelse för de svårigheter som medföljer (Rosenbek-Minet, et al., 2011), 

framförallt av dem som har samma diagnos (Paul, et al., 2013). Tillsammans 

med andra uppmuntrades de till att kämpa mot liknande mål (Herre, et al., 

2015). 

 

7.2 Att hålla sig motiverad vid livsstilsförändringar 

Huvudmålet med egenvård som behandling för diabetes typ 2 var att uppnå 

en god blodsockernivå (Rosenbek-Minet, et al., 2011), men det var en 

utmaning att balansera den fysiska aktiviteten på arbetet och på fritiden 

(Gardsten, et al., 2018) och samtidigt skapa en balans och ge utrymme för 
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egna behov. Att anpassa sin vardag där fysisk aktivitet, matvanor och 

medicinering ska hinnas med och att ta till sig förändringar i vardagen 

upplevdes svårt, eftersom erfarenheten var individuell (Rosenbek-Minet, et 

al., 2011). De uttryckte att de hade lärt sig om fördelarna med fysisk aktivitet 

och matvanor, då dem hade insett att det gav en god effekt, trots att det oftast 

prioriteras bort efter en lång arbetsdag (Laursen-Hjorth, et al., 2017). Det 

viktigaste var att ta ansvar för sina handlingar individuellt, eftersom 

förändring endast sker utifrån den egna viljan (Rosenbek-Minet, et al., 2011). 

Det var varken sjuksköterskan eller någon annan i omgivningen som kunde 

ge dem motivation till en förändring mer än att vara ett stöd för dem, då 

beslutet skulle komma från individerna själva. Det egna ansvaret var att 

besluta när en förändring skulle ske. De hade insett att en förändring måste 

ske, då det gällde liv eller död och detta motiverade dem att ändra livsstilen 

(Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012). 

  

Det fanns en önskan att uppnå en så kallad önskebild, en strävan att leva rätt 

enligt sig själv för att ha god kontroll över sin diabetes (Rosenbek-Minet, et 

al., 2011). Individerna upplevde att hanteringen av sjukdomen blev lättare 

ifall den sågs ur ett annat perspektiv. Istället för att se sjukdomen som något 

negativt, såg dem den istället som något positivt vilket gjorde det lättare att 

acceptera situationen (Halkoaho, et al., 2014). Att följa en rekommenderad 

behandling medförde olika typer av svårigheter, exempelvis att ha kontroll 

över sin diabetes. Genom att ha god kontroll (Rosenbek-Minet, et al., 2011), 

sågs förändringar i blodsockret, vilket ledde till motivation att utföra olika 

livsstilsförändringar (Halkoaho, et al., 2014). 

  

Att hantera egenvårdsåtgärder i vardagen tillsammans med andra var en 

viktig motivation. Det blev enklare att laga hälsosamma måltider, gå på 

promenader och liknande med en anhörig. Detta gjorde det enklare att 

förändra livsstilen (Halkoaho, et al., 2014), medan de som levde ensamma 
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upplevde att det var utmanande att planera måltider, laga mat och äta 

ensamma (Gardesten, et al., 2018). Det var särskilt viktigt med motivation 

till individerna som upplevde att det var svårt att förändra sin livsstil 

(Laursen-Hjorth, et al., 2017). Egentid uppskattades ibland, genom att ta en 

promenad ensam, för att slappna av och inte behöva tänka på att de hade en 

diagnos (Halkoaho, et al., 2014).  

  

7.3 Osäkerheten leder till brister i egenvården 

Brist på kunskap om diabetes ledde till att allvaret i sjukdomen ignorerades. 

En oro över att dö ung och att många människor i omgivningen var beroende 

av dem motiverade de att vilja förändra sina liv. För mycket kunskap bidrog 

till en stor oro och osäkerhet över att all information inte blivit förstådd. 

Bristfällig kunskap gjorde att det blev svårare att förändra sin livsstil 

avseende matvanor, medicinering och det sociala umgänget. Den medicinska 

hanteringen blev svårare på grund av bristande kunskap och osäkerhet kring 

dess biverkningar, även nutida och framtida komplikationer skapade en 

osäkerhet (Rygg, By Rise, Lomundal, Ström Solberg & Steinsbekk, 2010). 

Att få allmän information om sjukdomen var mer värt att få kunskap om, än 

medicinering som de flesta hade bra kunskap om. Att förstå fysiologin vid 

diabetes och vad som händer i kroppen gav en ökad förståelse (Halkoaho, et 

al., 2014; Herre, et al., 2015). 

  

Både de nydiagnostiserade och erfarna individerna uppvisade en generell 

osäkerhet om hur blodsockernivån påverkas av fysisk aktivitet, matvanor och 

medicinering. Det var utmanande att förstå hur blodsockernivån påverkas vid 

fysisk aktivitet och ett fysiskt krävande arbete. Mer kunskap om varför 

egenvård var viktig, ökade individernas förståelse för fördelarna med fysisk 

aktivitet för att kunna hantera blodsockret (Gardsten, et al., 2018; Herre, et 

al., 2015). 
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7.4 Effekter på livsstilen 

Arbetssituationen var bland annat något som gjorde att individerna inte fick 

möjlighet till ett hälsosamt ätmönster. Andra hade svårt att utföra olika 

aktiviteter som behövde göras, på grund av omgivningen och andra fysiska 

problem. Vid utförandet av dessa aktivitet kände de att de aldrig skulle nå 

drömkroppen, vilket bidrog till ett sämre självförtroende (Oftedal, Karlsen & 

Bru, 2010).  

  

Något som var viktigt för många var att passa in i omgivningen och att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt. Speciellt vid arbete och olika evenemang 

upplevdes detta som en utmaning, exempelvis när andra åt något som de 

borde undvika. Det sågs som ett tillfälle att kunna unna sig något mindre bra 

ena dagen, för att sedan andra dagen ta en extra promenad för att upprätthålla 

en god blodsockernivå. Många ville känna sig inkluderade med omgivningen 

och inte känna sig annorlunda (Oftedal, et al., 2010; Rosenbek-Minet, et al., 

2011).    

 

Individerna kunde även känna en ensamhet och bli isolerade, eftersom de 

ibland upplevde att de var de enda som hade diagnosen. Därför var det 

uppskattat att träffa andra individer med diabetes för att kunna diskutera 

olika problem som kan uppstå i vardagen, för att utbyta strategier och ta hjälp 

av varandra för att hantera osäkerheten som uppstod. När de fick ta del av 

andras åsikter gav detta även ett perspektiv ifall de var på rätt väg (Rygg, et 

al., 2010; Paul, et al., 2013). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Här nedan diskuteras metoden och dess styrkor och svagheter. 
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8.1.1 Inklusionskriterier 

Författarna valde att ha med alla vuxna från 18 år och uppåt där både män 

och kvinnor var inkluderade, detta gav flera olika perspektiv, vilket bör 

stärka resultatet. Om det hade avgränsats till bara män eller bara kvinnor, 

hade det riktat in sig på en begränsad population, vilket hade istället givit en 

svaghet. Kristensson (2014) menar trots detta är det svårt och få fram svar 

från en hel population. 

  

8.1.2 Urval  

Valet av geografisk placering och tidsbegränsning kan ha påverkat resultatet. 

Denna avgränsning ansågs rimlig, eftersom tidsbegränsningen gjorde att 

författarna fick fram artiklar som baserades på nyare forskning. Geografisk 

begränsning till Europa gav även mer relevant forskning för de som arbetar 

inom hälso- och sjukvård i Europa. Vid urvalet av de inkluderade artiklarna 

valde författarna att utgå utifrån titeln och abstrakten ifall artiklarna skulle 

fortsättas läsas i fulltext. Detta kan ha gjort att relevanta artiklar har missats, 

vilket kan ses som en svaghet, men eftersom tio relevanta artiklar är 

inkluderade bör resultatet vara relevant för syftet och stärka denna studie. De 

inkluderade artiklarna använde sig av två olika metoder, vilka var intervjuer 

och fokusgrupper, som ger olika perspektiv vilket även stärker 

tillförlitligheten. För Kristensson (2014) stärker detta genom att som 

författare bör en ha en strävan att få ett urval som innefattar olika perspektiv 

på ett specifikt ämne. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgransknings mallen utgår från patienter med lungcancerdiagnos, 

detta byttes istället ut mot individer med diabetes typ 2. Antal poäng 

räknades ut för att sedan sammanställas med en procent av max 48 poäng. 

Procentantalet gav en grad mellan I till III, eller lägre. Sju artiklar uppnådde 

grad I och tre artiklar grad II och ingen på grad III, vilket ansågs stärka 
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resultatet ytterligare. Där de resterande tretton artiklarna som inte blev 

godkända via granskningsmallen sorterades bort, dessa artiklar hade mindre 

än 60 procent och uppnådde därför inte grad III. Detta höjde artiklarnas 

relevans för att vara med i denna studiens resultat (Carlsson & Eiman, 2003). 

När kvalitetsgranskningen genomfördes var artiklarna okomplicerade att 

granska, eftersom kvalitetsgranskningskriterierna fanns med tydligt i 

artiklarna. Artiklarna lästes noga för att förstå helheten av texterna. Se bilaga 

3.  

 

Vid granskning av de utvalda artiklarna, hade fyra artiklar intervjuer som 

metod och tre artiklar hade fokusgrupper, medan tre artiklar hade både 

intervjuer och fokusgrupper som metod. Intervjuerna bidrar till att 

individerna själva kan berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser och 

intervjuaren tillåts att få ett mer relevant svar. Det kan även finnas en negativ 

påverkan på intervjuer, ifall intervjuaren påverkar individerna vid frågorna, 

missförstånd av frågor och en störande miljö. Fokusgrupper är ett sätt för 

individerna att diskutera och ta del av andras perspektiv. Denna metod ger 

möjligheten att samla in data från flera individer, samtidigt som irrelevant 

information sorteras bort. Den negativa påverkan med fokusgrupper är att 

gruppen påverkas av varandra, vilket gör att svaren kan bli lika och 

avvikande svar inte kommer fram (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna 

med enbart fokusgrupper som metod kan därför medföra en svaghet i 

resultatet.  Det finns både för- och nackdelar med dessa metoder, då de flesta 

artiklar ändå har använt intervjuer som komplement ansågs detta vara något 

positivt för resultatet i föreliggande litteraturstudie. Författarna fick fram 

olika information från olika perspektiv, vilket ansågs vara en styrka. 

Resultatet inkluderar olika perspektiv, vilket var en styrka. 
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8.1.4 Databaser 

Två databaser, PsycINFO och CINAHL har använts och detta kan möjligen 

ha påverkat resultatet, eftersom de databaser som inte används kan ha haft 

relevanta artiklar. De två databaserna som valdes räckte till att besvara syftet 

och dessa är två av de tre vanligaste databaserna för vårdvetenskap. Den 

tredje vanligaste är PubMed. PubMed kan ha innehållit andra artiklar som 

hade stärkt resultatet ytterligare, men eftersom de inkluderade artiklarna 

svarade på syftet ansågs dessa ge tillfredsställande styrka. Hade 

tidsbegränsningen varit längre, hade det däremot setts som en svaghet att inte 

söka efter artiklar i resterande relevanta databaser. Då databaser väljs efter 

syfte (Kristensson, 2014), ansågs dessa två databaser passa syftet.  

 

8.1.5 Sökstrategi 

Först valdes sökorden diabetes type 2, health, experience och health 

promoting i båda databaserna. Tidsbegränsningen var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2008 till 2018, det vill säga tio års mellanrum och 

artiklarna skulle vara geografiskt placerade över hela världen. Sökstrategien 

ändrades för att få mer relevanta artiklar i databaserna, på grund av att den 

tidigare sökningen var för bred geografiskt och gav ett för litet antal 

relevanta artiklar, vilket hade blivit en svaghet. Sökordet health promoting 

byttes istället ut till self-care, detta resulterade i fler relevanta träffar. 

Sökningarna i PsycINFO och CINAHL kombinerades med den Booleska 

sökoperatorern “AND” för att öka sökningens sensitivitet. Hade 

sökoperatorern “OR” använts kunde det eventuellt ha ökat sökningens 

sensitivitet ännu mer (Kristensson, 2014).  Tidsbegränsningen ändrades 

också, 2010 till 2018 då det eftersträvades att få fram nyare forskning. Vid 

dessa sökningar ingick ordet hälsa i syftet, vilket kan göra att sökordet health 

möjligtvis inte är relevant efter att syftet ändrats. Men eftersom hälsa indirekt 

ingår i egenvård valde författarna att behålla detta sökord. Sökordet health 

kommer upp som major- eller minor subject på databaserna hos flertalet 
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inkluderade artiklar och stärker resultatet. Liksom att alla sökord har 

bearbetats för att ge ett adekvat resultat. 

 

8.1.6 Analys 

Vid analys diskuterades det tillsammans via triangulering och analysen är 

beskriven, vilket ger en tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Dock har 

författarna tidigare inte genomfört en integrerad analys, vilket kan ha 

påverkat varför vissa meningar valdes ut. Däremot har böcker som handlar 

om detta granskats noga, för att analysen som gjorts ska vara adekvat. 

Meningarna valdes ut enskilt och diskuterades sedan tillsammans för att 

undvika förförståelse och stärka resultatet. Analysprocessens första delar var 

lätta att komma fram till jämfört med kategorierna. De fyra kategorier som 

författarna kom fram till tog tid, eftersom olika texter med olika innebörder 

skulle passa in. Detta lät författarna ta tid, eftersom det är en stor del av 

arbetet och anses därför som en styrka. En styrka i denna litteraturstudie är 

att resultatet i alla artiklar går in i varandra, vilket gör att analysens olika 

kategorier finns i någon form i alla valda artiklar. Detta gör att oavsett vilken 

artikel meningen togs ifrån, hittades det även en liknande i en annan artikel. 

 

8.1.7 Forskningsetiska aspekter 

Denna studie har genom hela arbetet följt etiska överväganden enligt World 

Medical Association (2018). Alla artiklar som författarna valde är etiskt 

godkända och vetenskapligt granskade och under arbetsprocessen har inga 

plagiat förekommit, vilket stärker denna studie. Triangulering för att väga 

för- och nackdelar har skett för att få fram ett tillförlitligt resultat. Författarna 

har läst, tolkat och analyserat materialet flera gånger för att det inte ska 

påverkas av författarnas förförståelse under hela studiens gång, både 

tillsammans och individuellt. Detta bidrar till att trovärdigheten stärks 

(Kristensson, 2014). Förförståelse och urval är beskrivet vilket ger en 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten och trovärdigheten stärks även bland annat 
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av sanningshalten i hela arbetet, och eftersom inget obegripligt kom fram, 

ansågs det som en hög sanningshalt (Kristensson, 2014). Författarna har varit 

noga med att analysera artiklarna på ett korrekt sätt, för att texten ska vara 

korrekt tolkat. Texten har även granskats noga för att bedöma att alla 

artiklarna var etisk godkända av en etisk kommitté, vilket ansågs vara en 

styrka.  

 

Författarna har utgått från begreppet trovärdighet som består av 

dimensionerna överförbarhet, tillförlitlighet, giltighet och verifierbarhet för 

att denna studie skall vara så trovärdigt som möjligt. En analysprocess har 

gjorts och tolkats samt dokumenterats noga. Denna studie anses vara 

överförbart, eftersom urvalet och arbetsprocess är lätta att följa genom hela 

arbetet, för att läsaren ska kunna upprepa författarnas arbetsprocess så 

mycket som möjligt. Tidsbegränsningen för denna studie är beskrivet och 

resultatet är noga refererade till ursprungsartiklarna, vilket stärker 

giltigheten. Verifierbarhet stärks genom att resultatet är väl representerat i 

samtliga artiklar. Datainsamlingen och resultatet har samlats in och skrivits 

om till egna meningar men med samma innebörd som ursprungsartiklarna. 

Överförbarheten stärks av syftet, då det är anpassningsbart till andra 

individgrupper till viss del, eftersom erfarenheter är något som kan vara 

överförbart till andra individer. Författarna valde även att ha ett varierat urval 

med stort åldersspann och både män och kvinnor stärks överförbarheten. 

Dessutom var begränsningen till Europa också något som stärker detta. 

Större geografiskt urval hade gett en sämre överförbarhet, eftersom resultatet 

hade haft för brett spektrum. Då erfarenheter om egenvården kan skilja 

mellan Europa och globalt (Kristensson, 2014).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa erfarenheter av egenvård hos individer med diabetes typ 

2. Fyra kategorier som identifierades i resultatet var: sambandet mellan 
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stödet och det egna ansvaret, att hålla sig motiverad, osäkerhet leder till 

brister i egenvården och effekter på livsstilen. 

 

8.2.1 Sambandet mellan stödet från omgivningen och det egna 

ansvaret 

Den första kategorin, som är sambandet mellan stöd från omgivningen och 

det egna ansvaret, tar upp att oftast uppskattades samtalen med 

sjuksköterskan, eftersom det gav vägledning på vägen. Hens roll var att 

skapa ett omvårdnadssystem för att stödja individerna för att självständigt 

kunna genomföra sin egenvård så långt som möjligt (Kirkevold, 2000). Det 

är viktigt vid bedömning av egenvård att ta hänsyn till vilken form av stöd 

som individerna är i behov av, för att utefter det anpassa egenvården 

(Socialstyrelsen, 2009). Resultatet visar också att sjuksköterskan bör 

fokusera på att sätta mål tillsammans med individerna utifrån deras 

individuella förutsättningar hellre än att bara ge råd, ett resultat som även 

styrks av Vluggen et al. (2018). Vid den verksamhetsförlagda utbildning 

mötte författarna individer som tog till sig stödet, medan andra fortsatte i sina 

gamla vanor. Detta kan innebära att dessa hälsosamtal inte blir tillräckliga, 

vilket leder till en osäkerhet på hur egenvården ska skötas, vilket leder till en 

egenvårdsbrist. Socialstyrelsen (2009) betonar vikten av att vid 

egenvårdbedömningen upptäcka eventuella brister i egenvården. Det är när 

sjuksköterskan börjar samarbeta med individerna som ett omvårdnadssystem 

kan uppstå. En brist på insikt hos sjuksköterskan om andra tillstånd hos 

individerna som gör att exempelvis fysisk aktivitet inte går att utföra, kan ge 

en sämre vägledning (Lidegaard et al., 2016). Det är viktigt att 

uppmärksamma ifall egenvården brister, eftersom bedömningen ifall 

individerna klarar av att sköta egenvården på ett säkert sätt var nödvändigt 

(Socialstyrelsen, 2009). Omvårdnadssystem innebär ett samarbete mellan 

sjuksköterskan och individerna på olika plan, med målet att uppnå en god 

hälsa. Bland annat för att främja förmågan att hantera egenvården och 
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upptäcka eventuella egenvårdsbrister. I ett omvårdnadssystem behöver 

sjuksköterskan bjuda in individerna till mer delaktighet, för att en 

tvåvägskommunikation ska kunna ske. Sjuksköterskan bör förmedla sin 

kunskap och individerna behöver komma fram med sina synpunkter på 

egenvården. På detta sätt kan hen uppmuntra individerna till ett eget ansvar 

(Kirkevold, 2000). 

 

8.2.2 Att hålla sig motiverad vid livsstilsförändringar 

Den andra kategorin, att hålla sig motiverad tar upp att det finns olika saker 

som motiverar individerna att förändra sin livsstil. Brist på motivation leder 

till att eventuella mål inte nås (Vluggen et al., 2018), men Lidegaard et al., 

(2016) styrker att en omedelbar respons på blodsockret som fås vid fysisk 

aktivitet gav mer motivation och stärkte individernas självförtroende. Att 

göra sin livsstilsförändring tillsammans med någon, var en gemensam 

nämnare för att bli mer motiverad. Individerna upplevde att det bidrog till 

positiva erfarenheter att utöva fysisk aktivitet med andra. Detta kom även 

fram vid författarnas verksamhetsförlagda utbildning, för de som levde 

tillsammans med någon lyckades dem bättre att nå målen än de som var 

ensamma. Det var dock inte något som sjuksköterskan fortsatte diskutera 

vidare om. Det var svårt att vara fysiskt aktiv ensam, då det saknades 

motivation vid exempelvis trötthet och vid sämre väder (Vluggen et al., 

2018). Att det blev lättare att genomföra livsstilsförändringar med en annan, 

visar att ensamhet är en nämnare att ta hänsyn till då detta kan medföra att 

vissa förändringar uteblir. Vilket styrks av Lidegaard et al., (2016) som 

menar att fysisk aktivitet blev roligare att utföra med andra, vilket i sin tur 

gjorde att motivationen ökar. Ökad motivation som sker vid gemenskap gör 

att egenvårdskapaciteten ökade, vilket bidrar till en bättre förutsättning att nå 

målen med sin egenvård (Kirkevold, 2000). Ett bättre engagemang i 

vardagen, i bland annat fysisk aktivitet bidrog till att stressen minskade och 

de fick mer energi (Lidegaard et al., 2016).  
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8.2.3 Osäkerheten leder till brister i egenvården 

Den tredje kategorin handlar om att osäkerheten leder till brister i 

egenvården. Individernas bristande kunskap om sin sjukdom bidrog till en 

osäkerhet och därmed uppstod en egenvårdsbrist. En brist i 

egenvårdsåtgärder såsom fysisk aktivitet om hur mycket och hur det borde 

utföras upplevdes svårt (Lidegaard et al., 2016). De hade en begränsad 

förmåga och låg egenvårdskapacitet att själva bedöma och fatta egna beslut 

om sin diabetes och egenvård (Kirkevold, 2000). Osäkerhet och varaktig 

stress kan minska individernas egenvårdskapacitet och förmåga att följa sina 

egenvårdsrekommendationer. Lidegaard et al., (2016) visar även att det var 

en balansgång mellan att utföra något och pressa sig för hårt, som kan orsaka 

andra problem i sin tur Det är vid sådana tillfällen det är märkbart på hur 

viktigt ett omvårdnadssystem enligt Orems egenvårdsteori är. Det är vid 

denna osäkerhet som sjuksköterskans roll blir tydlig och hen bör hitta 

individernas egenvårdsbegränsningar (Kirkevold, 2000). Resultatet visar att 

tvåvägskommunikationen är viktigt, eftersom individerna behöver känna att 

de har möjlighet att ta upp de svårigheter de har i vardagen med 

sjuksköterskan. Hen behöver bjuda in till dessa frågor och fråga hur det 

egentligen går att anpassa vardagen efter sin diabetes. Vid hälsosamtalen fick 

författarna erfara att sjuksköterskan mest frågade hur det gick med fysisk 

aktivitet, matvanor och så vidare, istället för att fråga om anpassningen till 

vardagen. Lidegaard et al., (2016) visar även detta, då det upplevdes stressigt 

att anpassa sina egenvårdsåtgärder i vardagen, för att hitta tid för både familj 

och arbete.  

 

8.2.4 Effekter på livsstilen 

Den fjärde kategorin visar att det finns olika effekter av att leva med diabetes 

typ 2, exempelvis att sjukdomen var en stor belastning i det dagliga livet 

vilket även Vluggen et al., (2018) visar. Omgivningen och isolering kan 
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påverka de andra tre kategorierna negativt, eftersom isolering kan leda till en 

brist på stöd. Omgivningens brist på stöd för att individerna har en sjukdom 

som medför vissa begränsningar, exempelvis att ibland behöva ta ett 

blodsocker vid måltid och äta viss typ av mat, kan leda till en brist på 

motivation. Det kan även bidra till en osäkerhet vilket ger ytterligare en 

påverkan på egenvården.  

  

Författarna deltog i olika hälsosamtal, där det framkom att individerna var 

väldigt noga med att berätta för sin omgivning och arbetsplats, ifall något 

skulle hända. Detta framkommer även i resultatet, som visar att det var en 

fördel att låta omgivningen få veta att individerna har diabetes, exempelvis 

på arbetet för att få ett bättre ätmönster. Detta kräver ett stöd från 

omgivningen, vilket resultatet visar att de inte alltid fick, eftersom ensamhet 

och isolering är återkommande. Viljan att bli inkluderad i omgivningen var 

så pass stark att vissa individer ibland gjorde något som ansågs osunt 

tillsammans med andra, för att andra dagen göra något som istället 

förbättrade deras hälsa. Sjuksköterskan kan exempelvis uppmuntra till att 

ibland låta individerna ta den där extra tårtbiten, för att stärka deras 

egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000). Att bli inkluderad i andras 

gemenskap, ger en större delaktighet, vilket individerna uppgav var positivt 

och värdefullt (Lidegaard et al., 2016). I slutändan ville de känna att de 

tillhör sin omgivning och inte känna sig annorlunda, vilket även kan påverka 

egenvårdskapaciteten och möjligheten att uppnå en hälsosam livsstil minskar 

(Kirkevold, 2000).  

 

Resultatet i de olika kategorierna identifierar olika erfarenheter som kan 

påverka egenvården. Det visar att brist på kunskap, stöd, motivation samt 

effekter av diabetes typ 2, påverkade egenvården. Resultatet i samtliga 

kategorier visar på erfarenheter som både stärker och sänker självhanteringen 

av egenvård och möjligheten att nå hälsa. Detta överensstämmer med Orems 
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egenvårdsteori som beskriver hur fungerande egenvårdskrav krävs för att 

undvika negativa hälsoeffekter. Om individerna har brister såsom osäkerhet i 

sin egenvårdskapacitet, kan det bidra till att detta sänks och egenvårds 

åtgärderna inte utförs. Då uppstår det en egenvårdsbrist som gör att det blir 

en obalans mellan deras behov av egenvård och kapacitet för att utföra det 

(Kirkevold, 2000). Det var i slutändan individernas eget ansvar att egenvårds 

rekommendationerna följs (Vluggen, Hoving, Schaper & de Vries, 2017). 

Slutligen visar resultatet att alla fyra kategorierna hänger ihop och kan bidra 

till en egenvårdsbegränsning i någon form (Kirkevold, 2000). 

 

9 Kliniska implikationer 

Denna studie anses innehålla väsentlig information till sjuksköterskor i 

Europa, eftersom resultatet ger kunskap som kan skapa en god vård för 

individer med diabetes typ 2. Som blivande sjuksköterska är egenvård som 

behandling viktigt att ha kunskap om, då ökad kunskap kan ge en 

bättre förutsättning för att individerna ska kunna uppnå hälsa, trots sjukdom. 

Sjuksköterskor bör skaffa sig mer kunskap om risker såsom sena 

komplikationer som kan ske om inte egenvården sköts förebyggas. Det är 

viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma när motivationen hos 

individerna brister till att göra en livsstilsförändring. Det är viktigt att 

sjuksköterskan frågar individerna hur egenvården funkar i vardagen, för att 

få en bättre insikt hur de kan uppmuntra eller hjälpa. Ytterligare kunskap kan 

även bidra till större förståelse för individerna och att de har då möjlighet att 

öppna upp sig mer. Sjuksköterskan bör då lättare kunna uppmuntra det som 

gynnar egenvården och förebygga brister som ensamhet och brist på 

motivation, vilka kan leda till att egenvårds råden inte följs.  Sjuksköterskan 

kan exempelvis uppmuntra individerna vid hälsosamtalen till att delta i 

diabetesgrupper för att lära sig om mer sjukdomen och samtidigt umgås med 

andra och dela erfarenheter. Sjuksköterskan bör påminna individerna vid 
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mötena om den goda effekten egenvården gör på deras hälsa och uppmuntra 

till delaktighet, för att både individernas och sjuksköterskan perspektiv på 

olika situationer ska komma fram. 

 

10 Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att individer med diabetes typ 2 har olika 

erfarenheter kring svårigheter relaterat till egenvården. Det kan vara svårt att 

hitta motivation för att en livsstilsförändring ska kunna ske och samtidigt få 

utrymme för sina egna behov. Egna behov anses vara sådant de själva vill 

göra utöver det nödvändiga med sjukdomen. Resultatet visar att många 

kände svårigheter med att ta till sig kunskap och stöd, samt att skapa en 

trygghet istället för en osäkerhet. Det är denna osäkerhet som sjuksköterskor 

ska försöka hjälpa individerna att hantera i samband med egenvården. Detta 

kräver ett fokus på de ämnen individerna själva vill diskutera och känner sig 

osäkra på. Samtalet med sjuksköterskan bör göra individerna mer delaktiga i 

sin vård. Det är även vid denna sortens samtal som ett omvårdnadssystem 

enligt Orems egenvårdsteori kan uppstå, när sjuksköterskan stärker 

individernas förmåga till egenvård. Omvårdnadssystemet belyser även hur 

viktig sjuksköterskans roll är, för att vägleda individerna på rätt väg. 

 

11 Fortsatt forskning 

En viktig del av resultatet är att många individer som har diabetes typ 2 

känner en stor ensamhet. Att forska vidare om dessa erfarenheter av 

sjukdomen anses vara relevant, framförallt om vad som kan underlätta 

ensamheten. Trots att det är många som lever med diabetes, kände 

individerna ibland att de var den enda som hade sjukdomen. 
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Geographic subset: 

Europe, 
All adult, 

English 

467 
     

S9 S1 AND S2 AND 

S3 AND S4 

 
257 

     

S10 S1 AND S2 AND 

S3 AND S4 
Peer Reviewed, 

20100101–

20181231, 

Geographic subset: 

Europe, 
All adult, 
English 

48 48 20 8 8 5 



 

III 
 

Bilaga 3. Exempel på granskningsmall för kvalitativ 

metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat 

=3) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven  Knapphändig Medel Utförligt  

Triangulering  Saknas Finns    

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med diabetes typ 2 Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga 

Bortfall Ej angivet ˃ 20 % 5–20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för  

resultatet  

Analys saknas 

/ ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja    

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydligt  Medel Tydligt 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Diskssion  
    

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God  

Slutsatser 
    

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

 

Titel 

    

Författare      

 



 

IV 
 

Bilaga 4. Artikelmatris 

 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Gardsten, C., 

Blomqvist, K., 
Rask, M., Larsson, 

Å., Lindberg, A., & 

Olsson, G.  
 

2018,  

Sverige  

Journal of Clinical 

Nursing 
 

Challenges in 

everyday life among 
recently diagnosed 

and more 

experienced adults 
with type 2 diabetes: 

A multistage focus 

group study. 

Syftet är att identifiera de 

upplevda utmaningarna 
relaterade till 

självhantering bland 

nydiagnostiserade vuxna 
med diabetes typ 2 och 

vuxna med längre 

erfarenhet av diabetes typ 
2 

Kvalitativ beskrivande 

design med flerstegs 
fokusgrupper 

 

Manifest och latent 
innehållsanalys. 

 

Elva deltagare varav fem 
män och sex kvinnor i 

åldrarna 42–74 år. 

 
 

De nydiagnostiserade 

upplevde att det var 
mer utmanande att 

förändra sin livsstil, 

men samtidigt var de 
erfarna diabetikerna 

osäkra hur 

blodsockernivån bör 
hanteras. 

Grad I 

 

2. Gillian, P., Keogh, 

K., D’Eath, M., & 
Smith, S. 

 

2013, 
Irland 

 

Family Practice. 

 
Implementing a 

peer-support 

intervention for 
people with type 2 

diabetes: A 

qualitative study 

Syftet var att undersöka 

deltagarnas, peer 
supporters och 

sjuksköterskor 

erfarenheter av ett nytt 
koncept med peer 

supporters. 

Kvalitativ. 

 
Deltagarna var 33 

patienter, sex 

sjuksköterskor och 
femton peer supporters. 

 

Intervjuer och 
fokusgrupper användes.   

Patienterna 

diskuterade om sina 
problem och vad 

information från en 

sjuksköterska kan 
göra. Patienterna 

uppger att både 

acceptans och 
support är viktigt. 

Lätt att bli isolerad 

som patient med 
diabetes typ 2.   

Grad II  

3. Halkoaho, A., 

Kangasniemi, 
Mari., Niinimäki, 

S., & Pietilä, A-

M.  
 

2014, 

Finland  
 

European Diabetes 

Nursing 
 

Type 2 diabetes 

patients' perceptions 
about counselling 

elicited by interview: 

Is it time for a more 
health‐oriented 

approach?. 

Syftet av studien var att 

beskriva hur resurser och 
erfarenheter i samband 

med rådgivning av 

sjuksköterska erfars, ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ studie.  

 
Metoden var 

individuella intervjuer som 

inkluderade olika teman.  
 

Femton vuxna deltagare 

med diabetes typ 2.  
 

Dessa deltagare ställde upp 

i studien som volontärer.  
 

Analys via induktiv 

innehållsanalys. 

Medel att hantera 

sjukdomen är att 
acceptera och ta till 

olika sätt för att göra 

det enklare.  
 

 Exempelvis egenvård, 

gemenskap och samtal 
med en sjuksköterska.  

 

Se till hela personens 
livsstil och inte bara 

medicineringen. 

 

Grad I  

4. Herre, A. J., Graue, 

M., Kolltveit, B-C. 

H., & Gjengedal, 

E. 

 

2015, 

Norge 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Experience of 

knowledge and 
skills that are 

essential in self-

managing a chronic 
condition - a focus 

group study among 

people with type 2 
diabetes 

Syftet var att få kunskap 
om hur människor 

upplever att delta i 

diabetes egenvårdskurser 
med andra människor med 

diabetes typ 2 samt hur det 
påverkar deras hälsa och 

förmåga att själva hantera 

sjukdomen. 

Kvalitativ 

 

Tjugotvå deltagare varav 

elva kvinnor och elva män i 

åldrarna 30–75 år. 

 

Fem fokusgrupp intervjuer 

med 3–6 deltagare per 

grupp. 

 

Analys med hjälp av 

Knodels metod 

Flera deltagare fick 
förståelse för 

fördelarna med fysisk 

aktivitet för att hantera 
blodsockret samt att 

man lärde sig hur man 
kan hantera 

sjukdomen och känna 

sig säkrare. Detta 
ökade medvetenheten 

där man inte kan 

ignorera 
konsekvenserna av 

diabetes. 

Grad I  

 



 

V 
 

5. Jutterström, L., 

Isaksson, U., 

Sandström, H., & 

Hörnsten, Å.  

 

2012, 

Sverige  

European Diabetes 

Nursing 

 

Turning points in 

self-management of 

type 2 diabetes. 

Syftet med studien är att 

beskriva vändpunkterna i 

självhantering av egenvård 

med personer med typ 2 

diabetes. 

Semi strukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Arton deltagare varav åtta 

kvinnor och tio män i 

åldrarna 40–80 år. 

 

Självhantering av 

egenvård behöver bli 

bättre och nödvändigt 

att tänka på fysisk 

aktivitet och sina 

matvanor. De behöver 

en livsstilsförändring 

innan en komplikation 

uppstår.   

Grad II  

 

6. Laursen-Hjorth, D., 

Frølich, A., & 

Christensen, U.  

 

 

2017, 

Danmark 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Patients’ perception 

of disease and 

experience with type 

2 diabetes patient 

education in 

Denmark.  

 

Syftet är att undersöka 

skillnaderna i hur personer 

med diabetes typ 2 

upplever i 

diabetesrelaterade 

patientutbildningsprogram. 

Kvalitativa intervjuer 

 

Tematisk analys och 

Alonzos teori om dagliga 

sjukdomsbeteenden 

användes. 

 

Elva deltagare varav fem 

män och sex kvinnor i 

åldrarna 44–76 år. 

 Deltagarna fick bättre 

förståelse om kost och 

motionens fördelar. 

Deltagarna kunde dela 

med sig av sina egna 

erfarenheter. 

Grad I  

 

7. Oftedal, B., 

Karlsen, B., & Bru, 

E. 

 

2010, 

Norge 

Journal of clinical 

Nursing 

 

Life values and self-

regulation behaviours 

among adults with 

type 2 diabetes.  

 

 

Syftet är att identifiera 

livsvärden hos vuxna med 

diabetes typ 2 och 

beskriva deras erfarenheter 

hur dessa värden kan 

påverka självreglerande 

beteenden. 

Beskrivande/ explorativ 

kvalitativ design. 

 

Fokusgrupper. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Nitton deltagare varav sju 

kvinnor och tolv män i 

åldrarna 30–65 år. 

Det ökade kroppsliga 

välmående har ökat 

motivationen genom 

fysisk aktivitet, 

viktminskning och äta 

hälsosam mat. 

Grad I  

 

8. Rosenbek-

Minet,K., Lönvig, 

E-M., Henriksen, 

J-E., & Wagner, 

L. 

 

2011, 

Danmark. 

Qualitative Health 

Research. 

 

The experience of 

living with diabetes 

following a self-

management program 

based on 

motivational 

interviewing. 

Syftet är att undersöka hur 

det är att leva med 

diabetes typ 2, samt deras 

erfarenhet av ett nytt 

egenvårdsprogram baserat 

på motiverande intervjuer. 

  

Kvalitativ studie.  

 

Datainsamling baserades 

på fokusgrupper, med 

tillhörande motiverande 

intervjuer.  

 

Totala antalet deltagare var 

tjugotvå individer varav 

arton  med diabetes typ 2 

och fyra med diabetes typ 

1. 

Diskuterade om 

positiva respektive 

negativa erfarenheter 

att leva med 

diabetes.  

Vissa tyckte det var 

lätt att anpassa sig 

till 

livsstilsförändringar 

som diabetes medför 

och andra inte.  

Den slutliga 

gemensamma åsikten 

för flertalet deltagare 

var att diabetes som 

sjukdom, kräver 

ansträngning från 

individen själv. 

Grad II  

9. Rygg, L., By Rise, 

M., Lomundal, B., 

Ström Solberg, H., 

& Steinsbekk, A.  

 

2010, 

Norge 

 

Scandinavian 

Journal of Public 

Health.  

 

Reasons for 

participation in 

group-based type 2 

diabetes self-

management 

education. A 

qualitative study. 

Syftet var att undersöka 

olika anledningar till 

varför patienter med 

diabetes typ 2 vill delta i 

gruppbaserade egenvårds 

kurser. 

Kvalitativ. 

 

Semi Strukturerade 

fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

 

Tjugotvå deltagare, ett 

bortfall. 

 

De främsta två 

anledningarna var att 

de kände sig osäkra 

och att de erfar 

praktiska problem.  

Osäkerhet vid 

hanteringen av sin 

sjukdom. Men även 

kring hur vissa 

problem som uppstår 

i vardagen ska lösas. 

  

Grad I  

 



 

VI 
 

 

 

 

 

 

10. van Dijk-de vries, 

A., van 

Bokhoven, M., de 

Jong, S., 

Metsemakers, J., 

Verhaak, P., van 

der Weijden, T., 

& van Eijk, J. 

 

2016, 

Nederländerna 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies. 

 

Patients’ readiness to 

receive psychosocial 

care during nurse-led 

routine diabetes 

consultations in 

primary care: A 

mixed methods study 

Syftet var att undersöka 

patienters vilja att diskutera 

med sjuksköterskor om 

psykosociala problem 

under hälsosamtalen om 

diabetes. 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

 

Vid den kvalitativa 

metoden, användes 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Vid den kvantitativa 

utformades ett 

frågeformulär som 

skickades ut. 

Olika åsikter om hur mycket 

man vill berätta för 

sjuksköterskan. 

  

Patienterna önskar mer fokus 

på sig själva under 

hälsosamtalen. Istället för att 

fokusera för mycket på vad 

provresultaten säger. 

 

Grad I  


