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SAMMANFATTNING 
 
Mellan tre och fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes och antalet ökar stadigt. Av 
dessa har ca 80 % diagnosen typ 2-diabetes vilket kan leda till allvarliga följdsjukdomar och 
död om inte adekvat behandling och livsstilsförändring vidtas. Syftet med denna systematiska 
litteraturstudie var att identifiera omvårdnadsinterventioner som kan underlätta 
livsstilsförändringar för patienter med typ 2-diabetes. Studien baseras på tio vetenskapliga 
artiklar som analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i 
två huvudrubriker; stöd och utbildning samt fyra underrubriker; känslomässigt stöd, praktiskt 
stöd, utformning av utbildning samt innehåll i utbildning. Stöd och utbildning ges genom att 
erhålla patienterna tillräckligt med resurser som krävs, att skapa en positiv attityd som ger 
aktivt lärande, att upprätthålla medicinering och rutiner samt delta i undervisning som 
uppmuntrar till frågor och diskussion om känslor och rädslor. För att kunna utföra adekvata 
omvårdnadsinterventioner ställs det krav på sjuksköterskan och hennes kompetens. 
Kompetensen i det här fallet kan vara avgörande för om patienten lyckas med en 
livsstilsförändring eller inte. Vidare forskning bör fokusera på vilka attityder, kunskaper och 
färdigheter som sjuksköterskan bör inneha för att kunna utföra adekvata 
omvårdnadsinterventioner för patienter med typ 2-diabetes. 
 

 

 

Nyckelord: Omvårdnadsinterventioner, typ 2-diabetes, livsstilsförändring, Dorotea Orems 
egenvårdsteori,  
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1. INLEDNING 

Diabetes är ett världsproblem och i dag beräknas ca 250 miljoner människor runt om i världen 

leva med diabetes. Sjukdomen ökar med 7 miljoner människor varje år. Det dör lika många 

människor varje år med diabetes som det gör med HIV och AIDS (International Diabetes 

Federation, 2007-2009). Typ 2-diabetes är den snabbast växande folksjukdomen och orsakas 

oftast av ohälsosam kost och inaktivitet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Genom tidigare arbetslivserfarenheter och sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda 

utbildning har vi upplevt att många patienter med typ 2-diabetes är i behov av en förändrad 

livsstil för att uppnå optimal hälsa. Trots de potentiella fördelarna med att vara mer fysiskt 

aktiv och anamma bättre kostvanor upplever patienter en svårighet i att ändra väl invanda 

beteenden (Gleeson- Kreig, 2008). Därför tror vi att en ökad kunskap hos vårdpersonalen om 

omvårdnadsinterventioner kan skapa möjlighet hos patienterna till att förändra sin livsstil.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Typ 2-diabetes 

Mellan tre och fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes och antalet ökar stadigt 

(Ruderfelt & Axelsson, 2004). Av dessa har ca 80 % diagnosen typ 2-diabetes. Majoriteten av 

dem som har typ 2-diabetes har övervikt och fetma som bidragande orsak vilket oftast beror 

på inaktivitet och ohälsosam kost (Socialstyrelsen, 2010). Det förekommer även att rökning, 

arv och ålder bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes (Engström & Engström, 2004). Typ 2-

diabetes debuterar ofta i 40 års ålder eller senare och kallades förr för åldersdiabetes, men 

under det senaste åren har typ 2-diabetes förekommit även hos yngre människor. Typ 2-

diabetes utvecklas långsamt och kan på så sätt ha förekommit hos personer i flera år utan att 

personerna själva vetat om det. Typ 2-diabetes kan ge allvarligare skador på många av 

kroppens organ, därför är det nödvändigt med en livsstilsförändring för att förhindra att detta 

sker (World Health Organization, WHO, 2009).  

 

Vid en debuterad typ 2-diabetes syns en nedsatt insulinproduktion samt en minskad känslighet 

för insulinet hos cellerna. Den minskade insulinkänsligheten visar sig främst via förhöjda 

glukosvärden i blodet på grund av ett minskat glukosupptag av skelettmuskulaturen och en 

ökad glukosproduktion från levern. Höga värden av glukos och fria fettsyror i blodet är 

orsaken till att en typ 2-diabetes utvecklas (Berne & Fritz, 2009). 
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Till följd av typ 2-diabetes förekommer det flera olika komplikationer som till exempel hjärt- 

och kärlsjukdomar, skador i ögonen, njurarna och på nerverna. Den allvarligaste 

komplikationen som leder till ohälsa och död vid typ 2-diabetes är att hjärt- och kärlsystemet 

påverkas. Detta beror ofta på högt blodtryck, bukfetma och högt kolesterol (Socialstyrelsen, 

2010). Patienten är i behov av hälsosam kost, motion och medicinering för att kunna uppnå en 

optimal hälsa och slippa följdsjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

2009).  

 

2.2 Livsstilsförändring vid typ 2-diabetes 

En viktig del i omvårdnad av patienter med typ 2-diabetes är att hjälpa dem att genomföra en 

livsstilsförändring för att de ska slippa komplikationer som annars kan uppstå 

(Socialstyrelsen, 2010). Livsstilsförändringar definieras som en livsstilsåtgärd där bland annat 

kostförändring och ökad fysisk aktivitet krävs (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU, 2009). De främsta åtgärder patienten kan vidta för att genomföra en livsstilsförändring 

är att följa rekommendationerna vad gäller kost, motion, viktreducering, egenkontroll av 

blodglukos samt eventuell medicinering (Berne & Fritz, 2009). För att lyckas med detta är det 

betydelsefullt att patienten har kunskap om och motivation till en livsstilsförändring (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2009). Det är sjuksköterskans ansvar att informera 

patienterna för att kunna underlätta en livsstilsförändring, detta för att patienten ska kunna 

sköta sin typ 2-diabetes, känna sig säker och få så god livskvalité som möjligt (Berne & Fritz, 

2009). 

 

 Det finns idag inga riktlinjer om hur personer med typ 2-diabetes ska förhålla sig till kost, 

men riktlinjer för detta kommer att komma under år 2010 (Socialstyrelsen, 2010). Nu 

rekommenderas personer med typ 2- diabetes att äta livsmedel som tagits fram för hela 

svenska befolkningen. Detta innebär bland annat en kost med lite socker och fett 

(Livsmedelsverket, 2010). Det är nödvändigt att skapa en balans mellan kost och motion när 

man har typ 2-diabetes för att stabilisera blodglukosen i kroppen. Vid aktivitet sänks 

blodglukosen på grund av att glukosen förbrukas, efter avslutat aktivitet vidhåller kroppen en 

lägre glukosnivå vilket innebär ett lägre insulinbehov. Förutom att aktivitet påverkar kroppen 

och insulinbehovet positivt är det också nödvändigt för att patienten ska minska risken för 

komplikationer (Sundin, 2006).  
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2.3 Omvårdnad vid typ 2-diabetes  

Omvårdnadsinterventioner definieras som en verksamhet som har till syfte att ändra en 

process eller handlande för att kunna nå ett förväntade resultatet (WHO, 2000). Omvårdnad 

vid typ 2- diabetes utgör tillsammans med den medicinska behandlingen en grund för att 

patienten ska känna välbefinnande psykiskt, fysiskt och socialt. Egenvård definieras som 

aktiviteter patienten själv kan utföra för att främja sin hälsa och sina behov (Wredling & 

Ahlin, 2005).  

 

Omvårdnadsbehovet uppstår när patienter har för lite kunskap om sin sjukdom, vilket leder 

till minskad egenvård och ett minskat välbefinnande (Berne & Fritz, 2009). Kunskap om typ 

2-diabetes kan ges genom olika utbildningar (Berne & Sörman, 2005). Utbildningarna leder 

oftast till en ökad förståelse hos patienten om hur de ska sköta sin egenvård och främja sitt 

välbefinnande (Selle, 2006).  

 

Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes är i behov av undervisning, handledning och praktisk 

träning för att kunna hantera sin sjukdom. Den information patienten får från början har stor 

inverkan på hur patientens framtid ser ut. Mer kunskap hos patienten leder till en lättare 

hantering av sin sjukdom och skapar då en trygghet hos patienten (Mosand & Forsund, 2002). 

 

Många patienter kan reglera blodglukosen med hjälp av hälsosam kost och ökad motion, men 

efter ett tag kan läkemedel ändå vara nödvändigt. Det är då viktigt att patienterna får den 

information de behöver för att minska risken för komplikationer (Mosand & Forsund, 2002). 

 

Typ 2-diabetes påverkar patientens vardag och behandlingen syftar till en livsstilsförändring, 

det här gör att även patientens närstående påverkas. Det är därför av vikt att man som 

sjuksköterska informerar de närstående om sjukdomen för att minska deras oro och underlätta 

för patienten (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.4 Orems egenvårdsteori 

Målet med Orems egenvårdsteori är att sjuksköterskan i största möjliga mån ska hjälpa 

patienten till egenvård. Orem definierar omvårdnad som situationer där sjuksköterskan 

fungerar som en ersättning för patienten när denne inte har tillräcklig egenvårdskapacitet för 

att uppfylla sina egenvårdsbehov. Det här leder till en egenvårdsbrist som sjuksköterskan 

måste hjälpa patienten med. Orems egenvårdsteori är uppdelad i tre teorier som tillsammans 
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bildar en generell teori om omvårdnad. De tre teorierna består av; egenvård, egenvårdsbrist 

och omvårdnadssystem (Orem, 2001).   

 

Teorin om egenvård beskrivs som sådana aktiviteter som individen själv utför och tar initiativ 

till för att känna hälsa, välbefinnande och liv. Teorin om egenvård är även uppdelat i tre 

centrala begrepp; egenvårdsaktiviteter, egenvårdsbehov samt egenvårdskrav. 

Egenvårdsaktiviteter omfattar de aktiviteter som ingår i personens egenvård. Egenvårdsbehov 

innefattar det syfte individen har när han ägnar sig åt egenvård. Egenvårdsbehoven delas in i 

tre begrepp; universella behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. 

Universella behov är de antaganden om de egenvårdsåtgärder individen måste göra för att 

upprätthålla sin mänskliga funktion. De här egenvårdsåtgärderna är åtta universella 

egenvårdsbehov, skriva som mål som är nödvändiga för den mänskliga funktionen. Dessa åtta 

universella egenvårdsbehov är; adekvat syreupptagning, vätskeintag, födointag, elimination, 

balans mellan vila och aktivitet, balans mellan ensamhet och social interaktion, förebyggande 

av fara, be främjande av mänsklig funktion och utveckling. Det utvecklingsmässiga 

egenvårdsbehovet bygger på att vi utvecklas hela livet och att vissa faktorer främjar 

utvecklingen. Hälsorelaterade behov finns hos individer som lider av skador, sjukdomar, 

handikapp och som befinner sig under en medicinsk diagnos eller behandling. Orem beskriver 

sex åtgärder av egenvårdsbehov vid hälsoproblem. Egenvårdskrav är summan av alla 

egenvårdsaktiviteter som behöver utföras för att individens utvecklingsmässiga och 

universella egenvårdsbehov och eventuellt hälsorelaterade behov ska tillgodoses (Orem, 

2001). 

 

Den andra delen av Orems generella teori är teorin om egenvårdsbrist, den består av två 

centrala begrepp; egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapacitet är den 

inlärda förmåga vi har att hantera egenvårdskraven med genomtänkta och lämpliga 

handlingar. Ålder, kön, levnadsvanor, familjesystem, utvecklingsnivå, tillgängliga resurser 

samt hälsotillstånd påverkar egenvårdskapaciteten. Det är när egenvårdskapaciteten inte 

längre klarar av egenvårdskraven som individen behöver omvårdnad. 

Egenvårdsbegränsningar inom egenvårdskapaciteten kan orsakas av begränsad kunskap, 

oförmåga att bedöma, fatta beslut samt utföra handlingar inom egenvården. Egenvårdsbrist 

uppstår när överensstämmelsen mellan individens egenvårdskrav och egenvårdskapacitet är 

bristfällig (Orem, 2001). 
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Tredje delen av Orems generella teori är teorin om omvårdnadssystem som innefattar tre 

centrala begrepp; omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och omvårdnadssystem. 

Omvårdnadskapacitet innefattar de attityder, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för 

att skapa omvårdnadsaktiviteter, dessa förmågor varierar mellan olika sjuksköterskor. För att 

sjuksköterskan ska kunna utföra något för en annan individ så som vägledning, stöttning, 

undervisning eller skapande av en utvecklande miljö finns olika metoder, dessa benämns 

hjälpmetoder. Omvårdnadssystem skapas genom patientens och sjuksköterskans interaktion 

och åtgärder i en vårdsituation. Omvårdnadssystemet bestämmer i hur stor utsträckning 

omvårdnadssystem ska drivas. Detta kan ske på tre nivåer; ett fullständigt kompenserande 

system, ett delvis kompenserande system eller ett undervisande system. Det fullständigt 

kompenserande omvårdnadssystemet innefattar patienter som helt saknar förmåga att på eget 

initiativ utföra egenvårdsåtgärder eller som på grund av ofrivilliga rörelser eller oförmåga till 

rörelser inte heller kan utföra åtgärder. I delvis kompenserande omvårdnadssystem utför både 

patient och sjuksköterska omvårdnadshandlingar. Undervisande system är aktuella när 

sjuksköterskan lär patienten att utföra nödvändiga åtgärder för att möta egenvårdskraven 

(Orem, 2001). 

 

När individer inte har förmågan att själva upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande så ska 

sjuksköterskan kompensera det som brister på ett sådant sätt att individen eller dess 

närstående i största möjliga mån kan återvinna denna (Orem, 2001). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Adekvat livsstilsförändring är nödvändig för att minska komplikationerna vid typ 2-diabetes 

(Gleeson-Kreig, 2008).  Att genomföra en livsstilsförändring är dock inte alltid lätt (Kirk, 

Barnett & Mutrie, 2007), speciellt om patienten inte anser att en förändrad livsstil är ett 

primärt behov (Hayes, McCahon, Reeve Panahi, Hamre & Pohlman, 2007). Behov av 

omvårdnadsinterventioner kan uppkomma när patienter med typ 2-diabetes inte har tillräcklig 

kunskap om sin sjukdom, saknar vilja att förändra, eller inte har kapacitet att utföra egenvård 

(Berne & Sörman, 2005). Sjuksköterskans ansvar blir då att främja patienters egenvård via 

omvårdnadsinterventioner (Berne & Fritz, 2009), därför att det är betydelsefullt att lyfta fram 

omvårdnadsinterventioner som visat sig kunna underlätta en livsstilsförändring för patienter 

med typ 2-diabetes. 
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4. SYFTE 

Syftet var att identifiera omvårdnadsinterventioner som kan underlätta livsstilsförändringar 

för patienter med typ 2-diabetes. 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie där senaste forskning relaterat till vårt syfte har 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. 

 

5.2 Inklusionskriterier 

Kraven som satts för att artiklarna skulle inkluderas var att de ska vara vetenskapliga och 

resultatet i studierna skulle vara baserat på patienter med typ 2-diabetes. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan åren 2005 till 2010 för att få så aktuella resultat som möjligt. 

Engelsk- eller svenskspråkiga artiklar inkluderades eftersom språket behärskades. För att få 

ett så pålitligt resultat som möjligt valdes att inkludera studier som efter kvalitetsgranskningen 

höll medel eller hög kvalité.  

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Vi har valde att söka vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Litteratur), Pubmed och Psycinfo. Sökningarna i respektive databas ägde 

rum under februari 2010. Cinahl innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

doktorsavhandlingar, monografier och konferensabstrakt inom omvårdnad, arbetsterapi och 

sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2008). I Cinahl använde vi oss av Headings för att få 

fram relevanta sökord. Vi valde även att använda oss av major concept för att få fram artiklar 

som handlar om vårt syfte. Pubmed innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar som täcker 

omvårdnad men även medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2008). I Pubmed 

använde vi oss av MeSh för att kunna använda rätt sökord. Vi valde även att välja Psycinfo, 

som är en databas vilket innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och 

andra liknande områden som presenteras genom vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar, 

forskningsrapporter och böcker (Forsberg & Wengström, 2008). I psycinfo använde vi oss av 

thesaurus för att få fram sökord som passade just denna databas bäst.  
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För att identifiera sökorden började vi med att översätta de relevanta ord vi valt från svenska 

till engelska i svenska MeSh. Alla sökord gick inte att använda i alla databaser, vi använde 

oss då av databasernas egna förslag på likvärdiga sökord eller de funna artiklarnas skriva 

sökord. När vi funnit de sökord som gav artiklar som passade vårt syfte, valde vi att 

kombinera sökorden för respektive databas med varandra. För att få ett smalare sökområde 

använde vi oss av booleska sökoperatorn AND (Forsberg och Wengström, 2008). Limits är en 

funktion i databaserna som användes för att ställa in olika sökningar. Vi använde oss av 

limits- funktionen för att ställa in sökningarna efter våra inklusionskriterier. Limits-

funktionen som användes var årtal där vi valde artiklar mellan åren 2005-2010 och språk där 

engelska och svenska valdes. De sökord vi valt att använda oss av är diabetes mellitus i olika 

former beroende på vad databaserna har rekommenderat, lifestyle change, nuring, nursing 

intervention och interventions studies. Sökningarna sammanställdes sedan i en sökmatris 

(tabell 1,2,3).  

 

När sökningarna genomfördes och antalet träffar blev under 300 lästes titlarna på artiklarna. 

Om artiklarna inte passade vårt syfte eller de inklusionskriterier vi satt sållades de bort. När 

titlarna och abstrakten på artiklarna verkade passa vårt syfte och inklusionskriterier så lästes 

de i fulltext. Av de fulltextartiklarna som genomlästs så valdes tio stycken ut för att 

kvalitetsgranskas, vilka alla sedan inkluderades i litteraturstudien (bilaga 3). De 

fulltextartiklar vi valt att inkludera i vår litteraturstudie gjordes en manuell sökning på, den 

gav inga ytterligare artiklar vi kunde inkludera i resultatet. 

5.3.1 Tabell 1: Sökmatris Cinahl. 

Sökord Träffar Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Utvalda 
artiklar 

Artikel 
numrering 

Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent 

6303     

Lifestyle change 412     

Nursing intervention 304     

Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent AND 
Lifestyle change 

81 81 78 1 9 

Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent AND 
Nursing intervention 

5 5 3 0  
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Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent AND 
Lifestyle change AND 
Nursing intervention 

0     

5.3.2 Tabell 2: Sökmatris Pubmed. 

Sökord Träffar Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Utvalda 
artiklar 

Artikel 
numrering 

Diabetes Mellitus, Type 2 19460     

Nursing 29092     

Intervention Studies 1193     

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Nursing 

134 134 19 3 1,2,10 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Intervention Studies  

26 26 8 2  7,8 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Intervention Studies 
AND Nursing 

0     

5.3.3 Tabell 3: Sökmatris Psycinfo. 

Sökord Träffar Lästa 
titlar  

Lästa 
abstrakt 

Utvalda 
artiklar 

Artikel 
numrering 

Diabetes mellitus  6162     

Lifestyle change 428     

Nursing intervention 612     

Diabetes mellitus AND 
Lifestyle change 

79 79 20 4 3,4,5,6 

Diabetes mellitus AND 
Nursing intervention 

29 29 5 0  

Diabetes mellitus AND 
Lifestyle change AND Nursing 
intervention 

2 2 2 0  

 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll valdes för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativa eller kvantitativa metoder (bilaga 1 och 2). För att kunna bedöma studiernas 

kvalitet valde vi att inrätta ett poängsystem där varje positivt svar poängsattes med ett poäng. 

Därefter valdes att omvandla poängen till procent för att avgöra om studien har låg, medel 

eller hög kvalitet. Gränsvärdena vi satte var < 60 % =låg, 60-80 %= medel och >80 % =hög 

kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen framkom ingen artikel med låg kvalitet, tio stycken med 

medel kvalitet, och ingen med hög kvalitet. 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska ett etiskt övervägande göras innan en systematisk 

litteraturstudie påbörjas. Ett etiskt övervägande bör innefatta att studierna fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller redovisar etiska överväganden i resultatet. Alla relevanta artiklar som 

uppfyller syftet och inklusionskriterierna ska redovisas i resultatet. Det innebär att även de 

studier som inte stödjer hypotesen forskaren har ska presenteras. Artiklarna som används i 

resultatet ska även arkiveras i tio år. När vi har gjort våra etiska överväganden har vi tagit 

hänsyn till ovanstående kriterier. 

 

5.6 Dataanalys 

Vi har i vår litteraturstudie inspirerats av kvalitativ innehållsanalys. I kvalitativ 

innehållsanalys finns olika begrepp som analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. Detta innebär att man först läser texten (analysenhet), 

sedan väljs delar ur texten ut som handlar om ett specifikt område (domän), efter det tar man 

ut meningsbärande delar ur texten (meningsenhet) vilket man sedan kortar ner så det blir mer 

lätthanterligt (kondensering).  Efter det lyfts innehållet ur texten till en högre logisk nivå 

(abstrahera) och förses med koder vilket är en kortfattad beskrivning av textens innehåll. 

Många koder med liknande innehåll utgör en kategori och för att binda samman kategorierna 

med varandra används begreppet tema, vilket definieras som den röda tråden mellan de olika 

kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Analysen inleddes med att författarna enskilt läste alla valda artiklar samt markerade och lyfte 

fram meningsenheten ur artiklarnas resultat som motsvarade vårt syfte. Styckena grupperades 

därefter under artiklarnas titlar för att kunna finna ursprungsartikeln. Sedan kondenserades 

styckena gemensamt så att det väsentliga lyftes fram. Styckena sorterades sedan efter innehåll 

i olika kategorier, de identifierade huvudkategorierna vi fann var stöd och utbildning. Utifrån 

de identifierade huvudkategorierna kunde vi skilja fyra underkategorier (tabell 4). Under stöd 

fann vi känslomässigt stöd samt praktisk stöd som underkategori och under utbildning gick 

det att identifiera utformning av utbildning och innehåll i utbildning.
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5.6.1 Tabell 4: Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet Kondensering Huvudkategori Underkategori 

Telefonkontakt var ett värdefullt tillägg 
till rutinmässig vård. Där patienterna 
erbjöds möjligheter att reflektera över sin 
typ 2-diabetes. Detta gav patienterna hjälp 
med att sätta upp mål, såsom 
hälsosammare kost, ökad motions nivå 
och bättre medicinering. Vissa patienter 
kände sig mer säkra i att hantera sin 
diabetes. De flesta patienterna kände att 
det var bra att kunna dela erfarenheter och 
tips om hur man ska hantera sin diabetes 
(Artikel 9). 

Telefonkontakt ger 
patienterna möjlighet 
att sätta upp mål och 
reflektera, vilket kan 
leda till ökad säkerhet 
i sin hantering av sin 
diabetes. 

Stöd Känslomässigt 
stöd 
 
 
Praktiskt stöd 

Den pedagogiska aspekten av 
utbildningen ansågs mycket uppskattat, 
eftersom den information som gavs var 
användbar och lätt att förstå. Det 
fokuserades mycket på kostförändringar 
eftersom dessa förändringar ansågs vara 
lätta att uppnå. Deltagarna ansåg att det 
kostråd de fick hjälpte dem att genomföra 
en förändrad livsstil (Artikel 2). 

 

Utbildningen gav 
information som var 
användbar och lätt att 
förstå, den inriktades 
huvudsakligen på 
kostförändringar, 
vilket deltagarna 
upplevde hjälpte dem 
till att genomföra en 
livsstilsförändring. 

Utbildning Utformning 
av utbildning 
 
 
Innehåll i 
utbildning 

 

6. RESULTAT  
Den kvalitativa analysen resulterade i två huvudkategorier och fyra underkategorier som visar 

omvårdnadsinterventioner som kan underlätta livsstilsförändringar för patienter med typ 2-

diabetes. Huvudkategorierna var stöd och utbildning, underkategorierna var känslomässigt 

stöd, praktiskt stöd samt utformning av utbildning och innehåll i utbildning.  

 

6.1 Stöd 

6.1.1 Känslomässigt stöd 

Stöd från sjukvårdsteamet skapade förutsättningar för en fysisk aktivitet hos personer med typ 

2-diabeters (Gleeson-Kreig, 2008), att känna ett stöd som skapar ett självförtroende med att 

leva med typ 2-diabetes är de faktorer som även främst går att förknippa med god metabol 

kontroll, livsstilsförändring och psykosocialt välmående (Whittemore, Melkus & Grey, 2005). 

En del patienter med typ 2-diabetes behöver feedback angående deras upplevelser från en 
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sjuksköterska medan andra är mer benägna att diskutera sin diabetes med familjen. Det här 

gör patienterna för att de behöver uppskattning och uppmuntran från andra för att bekräfta 

framstegen de gjort (Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). Läkare och 

sjuksköterskor upplever ofta att patienter med typ 2-diabetes har en ovilja till att genomföra 

en livsstilsförändring (Jallinoja, Absetza, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007), att 

då skapa en vilja hos patienten till att genomföra en livsstilsförändring underlättas av att 

sjuksköterskan är entusiastisk, uppmuntrande och ger råd (Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & 

Widdershoven, 2006).  

 

När en människa drabbas av typ 2-diabetes försöker de att skapa sig en förståelse för varför 

det händer, vissa känner ett behov av att rådfråga diabetessjuksköterskor för att hitta en 

förklaring. Patienterna behöver lära sig en ny livsstil, vilket kan vara problematiskt i början, 

det kräver mycket arbete att följa behandlingsplanen och de har svårt att hitta bästa eller mest 

lämpliga sättet att hantera sin diabetes. De går på regelbundna uppföljningsbesök för att lära 

sig mer om sin diabetes men får också ofta återfall till sin gamla livsstil och sitt gamla 

beteendemönster (Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). Att utveckla ett 

samarbete med en vårdgivare som ger stöd och uppmuntran är en effektiv strategi för 

egenvård som underlättar en livsstilsförändring (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

Patienterna är medvetna om de positiva effekterna av sin livsstilsförändring och upplever de 

synliga resultaten som en belöning för alla ansträngningar som krävts för att förändra sin 

livsstil (Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006) 

 

 

6.1.2 Praktisk stöd 

Regelbunden telefonkontakt är ett värdefullt tillägg till rutinmässig vård. Telefonkontakten 

ger patienterna ytterligare hjälp med att reflektera över sin typ 2-diabetes, sätta upp mål, 

såsom hälsosammare kost, ökad motionsnivå och bättre medicinering. Patienterna 

uppskattade stödet och den positiva feedback från vårdpersonalen och övriga patienter med 

typ 2-diabetes som hjälpte till med telefonsupporten. De flesta patienter erkände de potentiella 

fördelarna med regelbunden telefonkontakt särskilt om de var nydiagnostiserade. De patienter 

med typ 2-diabetes som hjälpte andra i samma situation med telefoninterventioner berättade 

även att de uppskattat att hjälpa andra och har själva fått mer kunskap och insikt i sjukdomen.  

Deras egen förmåga att sköta sin diabetes hade även ökat under interventionen, detta hade 

hjälpt dem att genomföra livsstilsförändringar, såsom regelbunden motion, hälsosammare 
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kost och viktminskning (Dale, Caramlau, Sturt, Friede & Walker, 2009). Regelbunden 

motiverande telefonintervention av anställda på diabetesmottagningen gav betydelsefulla 

förbättringar inom kost, motion, fotvård, depressiva symtom och diabetesmedicinska symtom 

hos patienterna (Sacco, Malone, Morrison, Friedman & Wells, 2009). Patienterna letar efter 

någon som lyssnar på deras åsikter, hjälper dem med sin livsstil och ger enkla och koncisa 

instruktioner. Patienternas mest uppskattade förhållande är när vårdgivaren uppmuntrar till 

ansvarighet, egenvård och ger positiv coachning (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

 

Ibland kan patienterna uppfattas som motvilliga till att genomföra en livsstilsförändring, det 

här kan bero på tröttheten patienterna känner, som gör att de inte orkar laga mat, träna och 

delta i olika aktiviteter (Chasens & Olshansky, 2008). Därför är stödet och att erhålla 

patienterna med tillräckliga resurser som krävs för att underlätta egenvården väldigt viktigt 

för att en livsstilsförändring ska kunna ske.  Andra effektiva strategier för egenvård är att 

upprätthålla en positiv attityd som ger aktivt lärande, att upprätthålla medicinering och rutiner 

samt delta i undervisning som uppmuntrar till frågor och diskussion om känslor och rädslor 

(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). Patienterna kände sig mer säkra i att hantera sin diabetes 

efter att de erbjöds en möjlighet att reflektera och sätta upp mål med någon som stöttade dem, 

såsom hälsosammare kost, ökad fysisk aktivitet och bättre medicinsk anslutning (Dale, 

Caramlau, Sturt, Friede & Walker, 2009). De flesta patienterna kände att det var bra att kunna 

dela erfarenheter och tips om hur man ska hantera sin diabetes. Att skapa en individuell och 

samordnad vård är även något som underlättar för patienterna att genomföra en 

livsstilsförändring, vissa patienter anser att behandlingen som ges är för generell och inte 

individanpassad (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

 

6.2 Utbildning 

6.2.1 Utformning av utbildning 

Patienter med nyupptäckt typ 2- diabetes fick gå en grupputbildning kallad desmond som en 

rutinmässig del i vården. Denna grupputbildning har ett systematiserat synsätt som diskuterar 

möjligheterna att genomföra en livsstilsförändring vid diabetes och utbildningen bygger på 

psykologiska teorier. En central grund i denna grupputbildning är att patienterna förväntas 

dela sina upplevelser av att ha typ 2- diabetes. Patienter som haft grupputbildning uppskattade 

möjligheten att träffa andra med diabetes, de värderade även att få information och ställa 

frågor (Ockleford, Shaw, Willars & Dixon-Woods, 2008).  
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I en effektiv grupputbildning ingår användningen av visuella hjälpmedel, skriftligt material 

och demonstrationer. Diabetesutbildaren bör bidra med förväntad information, skapande av en 

deltagande miljö som underlättar diskussion mellan gruppmedlemmarna om sina känslor om 

sjukdomen och hanteringen. En deltagande miljö skapar en positiv attityd som ofta leder till 

proaktivt lärande. Deltagarna i studien förberedde sig inför träffarna genom att leta efter 

pålitlig information om diabetesvård ur artiklar och böcker som de erhölls av utbildaren, det 

här upplägget av utbildningen ansågs lärorik av deltagarna. Patienterna anser även att 

utbildningen inte får vara för lång, ligga på obekväma tider eller vara för kostsam (Nagelkerk, 

Reick & Meengs, 2006). 

 

6.2.2 Innehåll i utbildning 

Det som uppskattades specifikt vid grupputbildning var kortfattad information om kost, 

läkemedel och blodsockermätning, men även att personer aktivt engagerade sig i deras 

utbildning. Brist på kunskap upplevdes som ett hinder för egenvården (Nagelkerk, Reick & 

Meengs, 2006). Den viktigaste faktorn för deltagande i en utbildning var en rädsla för 

komplikationer som kan uppstå i samband med okontrollerad diabetes. Informationen om 

vilka komplikationer som kan uppstå gavs från sjuksköterskor patienterna träffat tidigare i 

vården. Den pedagogiska aspekten av utbildningen med fokusering på kost och fysisk 

aktivitet ansågs mycket uppskattat, eftersom den information som gavs var användbar och lätt 

att förstå. Det fokuserades mest på kostförändringar eftersom dessa förändringar ansågs vara 

lätta att uppnå. Patienterna ansåg att det kostråd de fick hjälpte dem att genomföra en 

livsstilsförändring (Visram, Bremner, Harrington & Hawthorne, 2008). En patient berättade 

att hon skulle vilja ha en dietplan med riktlinjer med vad som bör och inte bör ätas 

(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

I denna systematiska litteraturstudie analyserades tio artiklar. Vi inkluderade både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar för att inte gå miste om värdefull data och samtidigt öka resultatets 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Artiklarna som inkluderades hade en omvårdnadskontext som går att applicera i Sverige, detta 

för att få en så stark överförbarhet som möjligt. Vi hade gärna sett fler studier gjorda i 
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Skandinavien för att öka överförbarheten ytterligare, men resultaten visade sig stämma bra 

överens utan större motsägelse trots deras ursprung. För att underlätta överförbarheten ska 

studien vara noggrann beskriven och författarna ska ge förslag och förutsättningar för 

överförbarhet. I slutänden är det läsaren som avgör om resultatet går att applicera i andra 

kontexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

En styrka i litteraturstudien är att den bygger på engelskspråkiga artiklar vilket är ett språk 

som behärskas av författarna, det här minskar risken för feltolkningar av artiklarnas innehåll. 

En eventuell brist kan vara att vissa ord feltolkats i översättningen från engelska till svenska, 

på grund av att det förekom flera olika översättningar av samma ord. För att minimera denna 

risk har vi som författare ständigt under arbetets gång jämfört våra översättningar med 

originaltexten för att se så orden passar in i sitt sammanhang.  

 

För att finna artiklar som kunde svara på studiens syfte lades stor vikt vid att rätt sökord 

skulle användas. Därför gjordes innan den egentliga sökningen ett flertal provsökningar för att 

identifiera de sökord som skulle ge en hanterbar mängd artiklar som stämde med vårt syfte. 

Trots väl identifierade sökord så gav provsökningarna många träffar och mängden artiklar 

blev ohanterligt. Tidsintervallen begränsades därför i sökningarna till de senaste fem åren för 

att få en hanterbar mängd artiklar med ett aktuellt resultat. När den systematiska sökningen 

genomförts i valda databaser och artiklar funnits, så gjordes en manuell sökning utifrån 

artiklarnas referenslista. Den manuella sökningen gav inga fler artiklar som kunde inkluderas 

i studien . 

 

För att öka studiens pålitlighet kvalitetsgranskades alla artiklar enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativa metoder eller 

kvantitativa metoder. Författarna kvalitetsgranskade artiklarna var för sig för att därefter 

gemensamt diskutera resultatet av kvalitetsgranskningen och sammanställa den. När 

kvalitetsgranskningen genomförts framkom det att alla inkluderade artiklar höll medel kvalité. 

Artiklarna ansågs av författarna hålla likvärdiga mått och vilket bland annat visades på 

poängsättningen. Protokollen för kvalitetsbedömningen innehöll 17 frågor som kunde 

poängsättas i det kvantitativa protokollet och 15 frågor som kunde poängsättas i det 

kvalitativa protokollet. Det här kan ha påverkat procentsättningen som sattes mellan 

kvantitativa och kvalitativa artiklar som avgjorde om studien höll låg, medel eller hög kvalité. 
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Då författarna varit medvetna om detta från början har artiklarnas kvalité diskuterats noggrant 

och alla anses efter bedömningen vara av medel kvalité.  

 

Dataanalysen inspirerades av kvalitativ innehållsanalys, då vi använde oss av meningsenhet, 

kondensering och kategorier. Dessa steg valdes för att göra texten mer lättförstålig, men även 

för att hitta de rätta kategorierna som motsvarade syftet till studien. Till en början 

identifierades ett flertal olika kategorier som antogs för att besvara syftet. Efter att texten 

genomarbetets ytterligare ansåg vi att innehållet i de olika kategorierna kunde sammanfalla 

under endast två identifierade kategorier.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att identifiera omvårdnadsinterventioner 

som kan underlätta livsstilsförändringar för patienter med typ 2-diabetes. I dataanalysen 

framkom det att stöd och utbildning är de faktorer som har betydelse för att underlätta 

livsstilsförändring för patienter med typ 2-diabetes. Det här ges genom att sjuksköterskan ger 

känslomässigt stöd och praktiskt stöd samt tar hänsyn till utformning och innehåll av 

utbildningen.  

 

Ge stöd genom att erhålla patienterna tillräckligt med resurser som krävs, att skapa en positiv 

attityd som ger aktivt lärande, att upprätthålla medicinering och rutiner samt delta i 

undervisning som uppmuntrar till frågor och diskussion om känslor och rädslor är effektiva 

metoder för att underlätta egenvården för att en livsstilsförändring ska kunna ske (Nagelkerk, 

Reick & Meengs, 2006). Patienterna letar efter någon som lyssnar på deras åsikter, hjälper 

dem med sin livsstil och ger enkla och koncisa instruktioner. Patienternas mest uppskattade 

förhållande är när vårdgivaren uppmuntrar till ansvarighet, egenvård och ger positiv 

coachning (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). Telefonkontakt ger patienterna ytterligare 

hjälp med att reflektera över sin typ 2-diabetes, sätta upp mål, såsom hälsosammare kost, 

ökad motionsnivå och bättre medicinering (Dale, Caramlau, Sturt, Friede & Walker, 2009).  

 

Det som uppskattas specifikt vid grupputbildning är kortfattad och användbar information om 

kost, fysisk aktivitet, läkemedel och blodsockermätning, men även att personer aktivt 

engagerade sig i deras utbildning (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006 ; Visram, Bremner, 

Harrington & Hawthorne, 2008). Diabetesutbildaren bör bidra med förväntad information, 

skapande av en deltagande miljö som underlättar diskussion mellan gruppmedlemmarna om 
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sina känslor om sjukdomen och hanteringen. En deltagande miljö skapar en positiv attityd 

som ofta leder till proaktivt lärande (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

 

Om man applicera ovanstående handlingar för att underlätta en livsstilsförändring till Orems 

teori (2001), så kan man översätta dem till hjälpmetoder som ämnar kompensera 

hälsoassocierade begräsningar för patienten. Hjälpmetoder är de metoder sjuksköterskan 

använder sig av för att kunna utföra något för en annan individ, så som vägledning, stöttning, 

undervisning eller skapande av en utvecklande miljö. Sjuksköterskan kan då hjälpa patienten 

att bygga upp sin egenvårdskapacitet via ovanstående hjälpmetoder för att möta de 

egenvårdskrav patienten har (Orem, 2001). Hjälpmetoder som underlättar en 

livsstilsförändring är att ge patienten stöd och resurser, att skapa en positiv attityd som ger 

aktivt lärande, att upprätthålla medicinering och rutiner samt delta i undervisning som 

uppmuntrar till frågor och diskussion om känslor och rädslor (Nagelkerk, Reick & Meengs, 

2006 & Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). För att kunna hjälpa 

patienten till en livsstilsförändring med målet en god egenvård krävs det att sjuksköterskan 

innehar en tillräcklig omvårdnadskapacitet . Omvårdnadskapacitet innefattar de attityder, 

kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att skapa omvårdnadsaktiviteter. I 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) står det att 

omvårdnaden omfattar råd, stöd och utbildning för patienter med diabetes så att man ger 

patienten möjlighet att fatta välgrundande egenvårdsbeslut och vara delaktig i sin vård. Enligt 

Orem (2001) skulle detta innebära att sjuksköterskan behöver tillräcklig omvårdnadskapacitet 

inom just de här områdena, råd, stöd och utbildning om möjligheten ska finnas att 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten upp till sina egenvårdskrav. Sjuksköterskan behöver även 

en god omvårdnadskapacitet för att kunna interagera med patienten och då avgöra i hur stor 

utsträckning omvårdnaden ska bedrivas, det vill säga på vilken nivå omvårdnadssystemet ska 

ligga. Många patienter ansåg att en svårighet för att klara av egenvård i samband med typ 2- 

diabetes var avsaknad på kunskap och individuell och samordnad vård (Nagelkerk, Reick & 

Meengs, 2006). Resultatet applicerat på Orems teori (2001) om egenvård blir att patienten 

lider av egenvårdsbegränsningar i form av otillräcklig kunskap som hindrar personen från att 

möta dess egenvårdskrav. Det är då sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten tillbaka till 

full egenvårdskapacitet med hjälp av ett undervisande omvårdnadssystem och användbara 

hjälpmetoder. Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) så har 

patientutbildning i egenvård en central roll i vården av patienter med diabetes, med målet att 

skapa förutsättningar för egenvård som ger god livskvalitet. Förutsättningen för en utbildning 
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är att kompetensen hos utbildaren är tillräcklig. Att kompetensen hos utbildaren, i det här 

fallet sjuksköterskan, är grundläggande för att skapa omvårdnadsaktiviteter är centralt både i 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) och i Orems teori 

om egenvård (2001). Orem (2001) benämner kompetensen som tidigare nämnts 

omvårdnadskapacitet.  

 

De pedagogiska aspekterna av utbildningen uppskattades, eftersom informationen var 

användbar och lätt att förstå. Deltagarna ansåg att det kunde genomföra en livsstilsförändring 

med hjälp av de kostråd de fick genom utbildningen (Visram, Bremner, Harrington & 

Hawthorne, 2008). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 

2010) påtalar att även den pedagogiska kompetensen hos utbildaren är av vikt och inte endast 

ämneskompetensen. Detta innebär att sjuksköterskan även bör vara insatt i pedagogiska 

metoder och teorier som kan användas i utbildningsprogram, sjuksköterskan bör även inneha 

ett engagemang för utbildningen. En patient berättar att på grund av att sjuksköterskan är 

entusiastisk, uppmuntrande och ger råd fortsätter hon att kämpa med sin livsstilsförändring 

(Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). Patienterna uppskattar när 

personalen uppmuntrar dem till egenvård och ger positiv coachning, de vill också ha någon 

som lyssnar på deras åsikter och ger enkla och koncisa instruktioner (Nagelkerk, Reick & 

Meengs, 2006). Enligt SBU’s rapport om patientutbildning vid diabetes (2009) så är 

patientutbildning en central och rutinmässig del i vården av patienter med diabetes. Den här 

utbildningen kan ges individuellt eller i grupp, rapporten visade att grupputbildning ledda av 

personer med både ämneskompetens och pedagogisk kunskap gav en signifikant förbättrad 

glukoskontroll och sänkning av HbA1c inom loppet på 1-2 år. Den individuella utbildningen 

gav en liten sänkning av HbA1c efter 1 år. I ett lyckat upplägg av en effektiv grupputbildning 

ingår användningen av visuella hjälpmedel, skriftligt material och demonstrationer. 

Diabetesutbildaren bör bidra med förväntad information, skapande av en deltagande miljö 

som underlättar diskussion mellan gruppmedlemmarna om sina känslor om sjukdomen och 

hanteringen. En deltagande miljö skapar en positiv attityd som ofta leder till proaktivt lärande 

(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

 

Patienterna uppskattar möjligheten till reflektion, sätta upp mål och att ha någon som stöttar 

dem till hälsosammare kost, ökad fysisk aktivitet och bättre medicinsk anslutning, detta leder 

till att patienterna känner sig mer säkra i att hantera sin diabetes (Dale, Caramlau, Sturt, 

Friede & Walker, 2009). Här skulle trialoger kunna användas, vilket innebär ett samtal med 
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tre olika team, patienten, den som håller i samtalet och ett reflekterande team. Det 

reflekterande teamet är tysta under hela samtalet och lyssnar på konversationen och talar 

endast när de erbjuds från den som håller i samtalet. Det reflekterande teamet samtalar då om 

vad som kommit fram under samtalet (Andersen, 2005).  Detta kan leda till ökad förståelse 

hos patienten när de i sin tur får lyssna på det reflekterande teamet som kan bidra med nya 

infallsvinklar och skapa nya idéer hos patienten när han eller hon får höra vad som sagts 

under samtalet igen. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård påtalar att 

man bör ge råd och stöd för en ökad fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes 

(Socialstyrelsen, 2010). Läkare och sjuksköterskor upplever ofta att patienter med typ 2-

diabetes har en ovilja till att genomföra en livsstilsförändring (Jallinoja, Absetza, Kuronen, 

Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007). En orsak till att patienterna uppfattas som motvilliga 

till att genomföra en livsstilsförändring kan bero på tröttheten patienterna känner, som gör att 

de inte orkar laga mat, träna och delta i olika aktiviteter (Chasens & Olshansky, 2008). Enligt 

Orem (2001) så skulle ovanstående orsaker identifieras som egenvårdsbegränsningar som 

hindrar patientens egenvårdskapacitet att nå upp till egenvårdskraven. Det är då upp till 

sjuksköterskan att via sin omvårdnadskapacitet identifiera de hjälpmetoder och vilket 

omvårdnadssystem som behövs för att komplettera patientens egenvårdskapacitet. 

 

8. SLUTSATS 

När patienter med typ 2-diabetes inte har tillräcklig kunskap om sin sjukdom uppstår det ett 

omvårdnadsproblem, detta för att patienterna inte anser att ändrad livsstil är ett primärt behov 

(Hayes, McCahon, Reeve Panahi, Hamre & Pohlman, 2007). Det är därför av vikt att 

identifiera de omvårdnadsinterventioner som enligt patienterna själva anses vara de mest 

effektiva för en livsstilsförändring, för att vårdgivare ska kunna anpassa och effektivisera 

vården. I den här litteraturstudien visar det att stöd och utbildning är de 

omvårdnadsinterventioner som har mest betydelse för patienter med typ 2-diabetes 

livsstilsförändring. Stöd ges via känslomässigt stöd och praktiskt stöd, vid utbildning bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till utbildningens utformning samt dess innehåll för att optimera en 

omvårdnadsintervention. Ovanstående görs genom att erhålla patienterna tillräckligt med 

resurser som krävs, att skapa en positiv attityd som ger aktivt lärande, att upprätthålla 

medicinering och rutiner samt delta i undervisning som uppmuntrar till frågor och diskussion 

om känslor och rädslor. För att kunna anpassa och effektivisera vården krävs det att 

sjuksköterskorna har den kompetens som krävs för att kunna utföra adekvata 



  
 

 19

omvårdnadsinterventioner. Därför kan fortsatt forskning inrikta sig på att utforska vilka 

attityder, kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå den kompetensen. 
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Stöttning via en jämlik stödjare var inte 
lika högt värderat som stöttning av en 
diabetes specialist sjuksköterska. Vissa 
patienter uppger att de skulle ha värderat 
mer information och rådgivning. 

Medel 

3.Gleeson-Kreig, J.A. 
(2008).  

USA. 

The Diabetes Educator: 
Social Support and 
Physical activity in Type 2 
Diabetes. 

Syftet var att se hur fysisk 
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med detta ansågs vara patientens ovilja 
att ändra sina vanor. 
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En kvalitativ studie där 
data samlades in genom 
djupintervjuer. Urvalet 
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med diabetes har förändrade 
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Syftet var att undersöka 
vuxna personer med typ 2-
diabetes upplevelse 
angående hinder och vilka 
strategier som är 
effektivast för egenvård.  

En kvalitativ studie där 24 
personer med typ 2-
diabetes deltog, där 
fokusgrupper intervjuades.  

Hindren var brist på kunskap om en 
specifik diet, brist på förståelse av 
vården, hjälplöshet och frustration. 
Effektiva strategier var att upprätthålla 
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and self-management for 
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patients’ views. 

Syftet var att utforska 
uppfattningar, åsikter och 
erfarenheter av diabetes 
utbildning hos personer 
med typ 2-diabetes. 

Individuella semi-strukturerade 
intervjuer gjordes på 36 
patienter med typ 2-diabetes. 
Varav 17 fick vanlig vård och 
19 fick ett strukturerat 
utbildningsprogram för grupp 
sammanträdanden som syftar 
till att möjliggöra egenvård av 
diabetes.  

 

Ingen enhetlig strategi för 
utbildning kan passa alla 
personer som nyligen fått 
diagnosen typ 2-diabetes, även 
om 
strukturerad grupputbildning 
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J.I., Morrison, A.D., 
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K. (2009). 

USA 

J Behav Med 
Science: Effect of a brief, 
regular telephone 
intervention 
by paraprofessionals for 
type 2 diabetes. 

Syftet med denna studie var 
att undersöker om, jämfört 
med en vanlig behandling, 
en kort regelbunden telefon 
coachning ger en bättre 
glykemisk kontroll, mindre 
diabetesrelaterade 
medicinska symtom och 
sänkta nivåer av depression. 
Studien söker även svar på 
om effekterna skulle bero på 
ökad kunskap och 
förståelse, socialt stöd och 
medvetenhet för 
diskrepansen mellan egna 
mål och faktiska resultat. 

 

En kvantitativ studie där 62 
patienter deltog. En 
kontrollgrupp fick vanlig 
diabetesvård och en fick 
regelbunden telefoncoachning. 

Den grupp som fick coachning 
gav signifikant förbättring inom 
fem områden; kost, motion, 
fotvård, depressiva symtom och 
diabetes medicinska symtom. 
Coachningen gav också egen 
kraft, social support förstärkning 
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9. Visram, S., Bremner, 
A.S., Harrington, B.E., 
& Hawthorne, G. 
(2008).  

England. 

European Diabetes 
Nursing: Factors affecting 
uptake of an education and 
physical activity 
programme for newly 
diagnosed type 2 diabetes. 

Syftet med studien var att 
undersöka om personer 
med typ 2-diabetes som 
genomgått ett program 
skiljer sig från de personer 
som avböjt gällande fysisk 
aktivitet. 

En kvalitativ studie, där 
deltagarna fick beskriva med 
egna ord sina erfarenheter.  

Patientens rädsla och brist på 
förståelse för både 
diabetessjukdomen och motion 
kan fungera som ett hinder för 
att utöva fysisk aktivitet. Det 
behövs mer anpassade program 
som belysa behovet av livsstil 
intervention för personer med 
typ 2-diabetes. 

 

Medel 

10. Whittemore, R., 
Melkus, G.D., & Grey, 
M. (2005). 

USA. 

Journal of Clinical Nursing: 
Metabolic control, self-
management and 
psychosocial adjustment 
in women with type 2 
diabetes. 

Syftet var att undersöka 
faktorer som är förknippade 
med metabolisk kontroll, 
egenvård (diet och  
motions beteende), och 
psykosocial anpassning 
(diabetesrelaterad ångest) 
hos 
kvinnor med typ 2-diabetes. 

 

Kvalitativ tvärsnittsstudie där 
53 kvinnor med typ 2-diabetes 
deltog. 

Den mest överensstämmande 
faktorn var att stöd och 
självförtroende med att leva med 
typ 2-diabetes underlättade 
metabolisk kontroll, egenvård 
och diabetesrelaterad distress. 
Kvinnorna hade svårt att nå upp 
till de optimala målen för motion 
men högre nivåer av annan 
fysisk aktivitet noterades. 
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