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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Diabetes Mellitus typ 2 ökar globalt och är idag en stor folksjukdom. Vid diagnos är det 

viktigt att förebygga komplikationer genom att utföra egenvård. Hälso- och sjukvården har en 

betydande roll för att hjälpa och vägleda personen till att utföra egenvården. En personcentrad 

vård där autonomi, integritet och delaktighet ingår kan skapa bästa förutsättningar för 

personen att hantera sin sjukdom.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2.  

 

Metod 
En deskriptiv litteraturstudie genomfördes.  

 

Resultat 
En huvudkategori och fyra underkategorier framkom. Huvudkategorin var Att lära sig leva 

med diabetes typ 2. Underkategorierna var Emotionella reaktioner; Hinder och utmaningar; 

Vikten av stöd samt Känsla av kontroll. Egenvård upplevdes utmanande vid förändring av 

kostvanor samt vid upprätthållandet av de nya kostvanorna. Rädslor och osäkerhet upplevdes 

kring egenvårdshantering. Det som underlättade egenvården var stöd från familj och vänner 

samt stöd från sjukvården. Kontroll av situationen upplevdes med hjälp av kunskap och 

information om sjukdomen.  

 

Slutsats 
Upplevelsen av egenvård var individuell. För att egenvården skulle genomföras med de bästa 

förutsättningarna var stöd en stor del där både hälso- och sjukvården och anhöriga hade en 

viktig roll. Hinder och utmaningar upplevde många deltagare men med kunskap om egenvård 

kunde en känsla av kontroll uppnås.  

 

Nyckelord 
Egenvård, Diabetes Mellitus typ 2, Personcentrerad vård, Upplevelse.  
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1. Inledning 
Enligt World Health Organization (WHO, 2016) är Diabetes Mellitus Typ 2 (DMT2) ett 

folkhälsoproblem och förekomsten av sjukdomen har ökat globalt de senaste årtiondena. 

Utvecklingen av sjukdomsförekomsten ser inte ut att minska, utan tvärtom, öka i snabb takt 

runt om i hela världen. DMT2 kan medföra svåra komplikationer som kan leda till förödande 

konsekvenser för den drabbade. Det är därför av vikt att behandla sjukdomen på bästa sätt 

utifrån individens förutsättningar och där har vården en viktig roll. Hälso- och sjukvården ska 

idag bedrivas utifrån ett personcentrerat perspektiv, som enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF, 2016) grundar sig i att personen inte ska bli sin sjukdom. Personcentrerad vård ska 

bedrivas på ett sätt som ger personen möjlighet till de bästa förutsättningarna och genom att 

respektera de val som personen gör. Vården ska ses som ett partnerskap mellan vårdgivare 

och personen där autonomi och önskemål ska respekteras. Det kan därför vara av betydelse 

för sjuksköterskan att känna till patienters upplevelse, för att kunna stötta samt motivera 

personer till att upprätthålla en hälsosam livsstil (ibid.).  

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Diabetes Mellitus  
Diabetes Mellitus finns i två former, diabetes typ 1 och typ 2. Båda förekommer runt om i 

hela världen. År 1980 hade 4.7 % av världens vuxna befolkning Diabetes Mellitus. Den 

andelen hade 2014 ökat till 8.5 % vilket motsvarar cirka 422 miljoner av befolkningen. 

Majoriteten av befolkningen med Diabetes har Diabetes typ 2. Bidragande faktorer till 

tillväxten av sjukdomen är ett ökat stillasittande och övervikt (WHO, 2016). 

 

2.1.1 Historik  
Diabetes Mellitus är en sjukdom som har uppmärksammats runt om i världen sen århundraden 

tillbaka. I Antikens Grekland 200 år före Kristus, fick Diabetes sitt namn som betyder 

”ständigt rinna”. Namnet uppkom eftersom Diabetes beskrevs som en sjukdom där urinen 

aldrig slutade flöda. Senare, i 1600-talets England utvecklades diagnosens namn till Diabetes 

Mellitus. Namnet Mellitus betyder ”honungsöt” och framkom eftersom diagnosen av Diabetes 

ställdes efter att läkare smakade på urinen. Om urinen smakade sött kunde en diagnos ställas 

(Quittenbaum, 2013).  

 

2.1.2 Definition 
Diabetes Mellitus kännetecknas av en förhöjd plasmaglukosnivå. Diagnosen ställs efter 

provtagningar som syftar till att påvisa om mängden glukos i blodplasman är förhöjd. Vid 

Diabetes Mellitus typ 1 och typ 2 har kroppen en oförmåga att ta hand om glukosbalansen i 

blodet. Anledningen till det vid Diabetes Mellitus typ 1 är att produktionen av insulin har 

upphört, vilket medför att insulin måste tillsättas till kroppen. Vid DMT2 är det centrala 

begreppet insulinresistens, det vill säga en nedsatt känslighet för hormonet insulin. Följden 

blir att en ökad mängd av insulin måste produceras av kroppen för att upprätthålla rätt 

blodsocker balans. Det medför att förmågan blir försämrad ju längre tid som går. 

Konsekvensen blir att en behandling behövs genom till exempel att tillsätta insulin till 

kroppen (Quittenbaum, 2013). Litteraturstudien kommer enbart att fokusera på DMT2.  

 

 

 



2 

 

2.1.3 Diabetes Mellitus typ 2 
Orsaken till DMT2 sägs vara ärftlighet i kombination med andra faktorer, främst livsstilen, 

där bland annat övervikt och fysisk inaktivitet är centrala begrepp (Quittenbaum, 2013). Det 

finns en koppling mellan DMT2 och bukfetma, hypertoni och hyperlipidemi (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). Symtom som utmärker DMT2 är till exempel en ökad törst, 

stora urinmängder samt torrhet i munnen. DMT2 kan behandlas på olika sätt till exempel 

genom kost, tablettbehandling samt tillförsel av insulin. För att följa upp sjukdomen tas olika 

prover bland annat HbA1c. HbA1c speglar hur plasmaglukosnivå har legat under de tre 

senaste månaderna och är därmed av vikt vid uppföljning av behandling. Vid hyperglykemi 

krävs behandling eftersom konsekvensen kan leda till komplikationer (Quittenbaum, 2013).  

 

2.1.4 Komplikationer  

Diabetes Mellitus kan leda till komplikationer om sjukdomen missköts. Nedsatt syn, 

försämrad blodcirkulation och nedsatt känsel i nedre extremiteter framförallt i fötterna, så 

kallad diabetesneuropati är komplikationer som kan uppstå. Det kan leda till amputation om 

det går tillräckligt långt. Det är ofta först när personen uppfattar sin egen risk som de 

förebyggande åtgärderna faktiskt utförs. Risken att uppleva en amputation är fyrtio gånger 

större hos de som har Diabetes Mellitus än de som inte har det. Är blodsockernivån inom 

referensvärdet minskar risken för komplikationer (Scollan-Koliopoulos, Walker & Bleich, 

2010).  

 

En annan komplikation är diabetesretinopati, vilket innebär att kärlen i ögat drar ihop sig 

vilket skadar näthinnan och kan leda till synförändringar. Det kan förebyggas genom att 

blodglukos och blodtryck är kontrollerade och ligger inom referensvärde. Det är lättare att 

undvika komplikationer hos en person som fått sin diabetesdiagnos i tidigt sjukdomsskede då 

behandling mot hyperglykemi och hypertoni inleds. Personer med Diabetes Mellitus kan få 

ögonen screenade för att på det sättet tidigt upptäcka förändringar (Urrets- Zavalia et al., 

2016).   

 

2.2 Egenvård  
Socialstyrelsen beskriver egenvård som att en person erhåller förmåga att utföra hälso- och 

sjukvårdsåtgärder på egen hand eller med stöd av personer i omgivningen. Bedömningen av 

förmåga till egenvård görs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 

2013). Tidigare forskning om DMT2 visade att kosten utgjorde en viktig del, vilket kan ha en 

påverkan på blodfetter, hypertoni, viktminskning samt blodglukosnivån. En näringsrik och 

anpassad kost till DMT2 beskrev studien kunde lindra sjukdomen samt ha en positiv inverkan 

på samtliga faktorer, vilket ledde till att kosten blev en del i diabetesbehandlingen. Det var 

därför av vikt att personer med DMT2 hade kunskap om kostvanor och hur kosten påverkade 

kroppen (Ruderfelt & Axelsson, 2004). 

 

Fysisk aktivitet hade enligt en studie en positiv inverkan på DMT2 och information om vilken 

betydelse fysisk aktivitet hade för sjukdomen var därför viktigt. Fysisk aktivitet gav 

förbättringar i HbA1c, och det var framförallt regelbunden aerob träning som angavs effektiv. 

Aerob träning innefattar träning där stora muskelgrupper aktiveras som behöver närvaro av 

syre för energiomsättning. Det kunde vara till exempel långa promenader eller lågintensiv 

löpning. All fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på sjukdomen (Bryne, Caulfield & De 

Vito, 2016). Om en person med Diabetes Mellitus röker har personen en betydligt större risk 

för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, vilket idag är en av de största dödsorsakerna. 

Rökstopp är därför av betydelse för att förebygga komplikationer vid DMT2 (Pellmer et al., 

2012).    
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2.3 Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att hälso- och sjukvården ska ta hänsyn till personers 

värderingar och övertygelser. Beslut ska fattas i samråd med personen och öppna upp för ett 

partnerskap. Arbetssättet fokuserar på att se personen som en individ (McCance & 

McCormack, 2013). Grundsynen i begreppet personcentrerad vård bygger på att personens 

integritet bevaras trots sjukdom. Det är viktigt att ta vara på personens upplevelse samt arbeta 

utifrån personens egna viljor och önskemål. Sjuksköterskan ska vägleda personen genom de 

egenvårdsåtgärderna som rekommenderas för sjukdomen, men i slutändan är det personen 

själv som bestämmer. Autonomi, integritet och delaktighet är väsentliga delar i en 

personcentrerad vård för att synliggöra hela personen (SSF, 2016).  

 

2.3.1 Autonomi  
Autonomi handlar om den egna förmågan att bestämma över sitt liv. För att kunna göra det 

behövs en önskan om något och beslutskompetens, samt förmåga till att genomföra beslutet 

(Sandman & Kjellström, 2013). En studie undersökte autonomin hos personer med DMT2. 

Autonoma beslut beskrevs som beslut som ledde till ett meningsfullt liv för personen. Studien 

lyfte vikten av att se människor som individer och frångå patientbenämningen och visa 

hänsyn till individernas livsförhållanden. Genom autonoma val kunde en person veta hur den 

ville ha livet organiserat, vilket kunde skilja sig från hur det faktiskt var organiserat. Det 

förklarades genom att det inte bara krävdes kompetens till att ta beslut utan det krävdes 

förmåga till att genomföra sina beslut. Att ha DMT2 kunde påverka graden av autonomi där 

vissa autonoma val kanske inte var lämpliga på grund av sjukdomen. Det kunde leda till att 

personen hindrades från att utöva sitt autonoma beslutsfattande (Mars, Proot, Janssen, van 

Ejik & Kempen, 2007).  

 

2.3.2 Integritet  
Integritet är ett brett begrepp där en del innebär att skydda den personliga sfären. Personlig 

sfär kan vara den fysiska kroppen, materiella ting eller information om personen. Det är 

viktigt att respektera en persons integritet i hälso- och sjukvården då den ofta är starkt kopplad 

till den fysiska kroppen som vårdas samt den tillgång på känslig information som hanteras om 

personen. Vårdandet kräver ibland intrång i den personliga sfären. Personen uppger ofta 

information som normalt inte skulle delas till andra, eftersom ett större värde i att vårdas än 

att behålla integriteten finns. Det finns en viktig gräns mellan intrång i personliga sfären och 

att personen känner sig kränkt. En sådan kränkning kan vara när personen inte accepterar vård 

men den utförs ändå (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

2.3.3 Delaktighet  
I Patientlagen framgår det att patienten ska i största möjliga mån ges möjlighet att vara med 

och utforma och utföra sin egen vård (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §). Patientens 

deltagande i vården ska bedrivas utifrån patientens kvalifikation, kunskap och vilja. Det som 

definierar delaktighet är bland annat kravet på två parter som i någon mån medverkar med en 

egen del där samarbete är betydelsefullt (Sandman & Kjellström, 2013).   
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3. Problemformulering 
Diagnosen DMT2 ökar hos befolkningen globalt och det är av vikt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om personers upplevelser av sjukdomen. En person med DMT2 kan utföra egenvård 

för att förebygga och behandla sjukdomen samt förebygga komplikationer. Alla människor är 

olika och hälso- och sjukvården behöver vara personcentrerad för att skapa de bästa 

förutsättningarna. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och motivera personer med DMT2 

är det betydelsefullt att ha kunskap om hur personer upplever sin egenvård.  

 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2.  

 

5. Metod 

 

5.1 Design 
Studien som genomfördes var en deskriptiv litteraturstudie inom området 

omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014).  

 

5.2 Sökstrategi 
För att hitta relevanta artiklar gjordes en systematisk sökning. Cinahl Plus, Medline och 

Psycinfo var de databaser som användes vid sökning. Databaserna valdes utifrån området 

omvårdnadsvetenskap. Utifrån studiens syfte identifierades meningsbärande ord. Från de 

meningsbärande orden skapades ämnesord och fritextord som delades in i 3 sökblock. 

Sökorden identifierades genom sökningar i Svensk Mesh (Karolinska institutet, 2017). För att 

kombinera sökorden användes den booleska operatorn OR inom sökblock 2 och 3 och 

slutligen kombinerades sökorden mellan varje sökblock med AND för att precisera 

sökningen, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Sökord indelade i respektive sökblock och databaser. 

Databaser Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl Plus Diabetes Mellitus, 

Type 2 (MH)  

Self Care (MH) 

Self -management* 

Emotions (MH) 

Experience* 

Medline Diabetes Mellitus, 

Type 2 (MH) 

Self Care (MH) 

Self- management* 

Emotions (MH) 

Experience* 

PsycINFO Type 2 Diabetes (DE) Self-Management 

(DE) 

Self Care* 

Emotion* 

Experience* 

*= Fritextsökning med trunkering.  

 

De begräsningar som gjordes i databaserna var engelskspråkiga artiklar och ålder till ≥18 år . I 

Medline avgränsades ålder till  ≥19 år. Även en begränsning av årtal gjordes där artiklar 

publicerade mellan 2007-2017 valdes. I Cinahl Plus och PsycInfo gjordes även en 

avgränsning till Peer reviewed. Utifrån sökord samt begränsningar gjordes en sökning i varje 

databas, se bilaga 1. En manuell sökning genomfördes. Utifrån en av de vetenskapliga 

artiklarna som uppkom vid sökningen via databaser hittades en relevant artikel i 
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referenslistan. Den artikeln valdes att inkluderas i litteraturstudien eftersom den svarade på 

studiens syfte.   

 

5.3 Urval  
I studien inkluderades vetenskapliga kvalitativa artiklar där populationen var personer 18 år 

och över. Review artiklar och pilotstudier exkluderades. Efter fullständig sökning 

identifierades totalt 479 antal artiklar. Av det totala antalet artiklar lästes alla titlar. Efter det 

bedömdes 411 artiklar ej svara mot syftet bort, dessutom uteslöts alla dubbletter. I de 68 

artiklar som var kvar lästes alla abstract. Efter ytterligare en gallring fanns 39 artiklar kvar 

som bedömdes svara på litteraturstudiens syfte, då lästes hela artikeln. Till slut återstod 13 

artiklar som användes i studien, se bilaga 1. Utifrån den manuella sökningen inkluderades 

ytterligare 1 artikel och totalt 14 artiklar kvarstod.  

 

5.4 Granskning   
En granskning utfördes i urval 4 utifrån en granskningsmall för kvalitativa studier där 

trovärdigheten i artiklarna bedömdes (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2014). I trovärdighetsvärderingen togs det hänsyn till artiklarnas tillförlitlighet, 

verifierbarhet, överförbarhet och giltighet (Kristensson, 2014). Granskningen utfördes enskilt 

för att sedan diskuteras gemensamt. Kvalitén på artiklarna värderades till hög om 75 % av 

granskningsmallens kriterier uppfylldes. Vid 50 % värderades artiklarna medel. Under 50 % 

ansågs artiklarna inte trovärdiga och exkluderades. Samtliga 14 artiklar värderades till 

medelkvalité.  

 

5.5 Analys 
En integrerad analys genomfördes. För att presentera ett resultat på ett överskådligt sätt är en 

integrerad analys en bra metod. En integrerad analys består av flera steg. Det första steget som 

genomfördes var att läsa igenom de utvalda artiklarna vilket utfördes enskilt. Det gjordes för 

att identifiera skillnader och likheter i resultatdelen. I steg nummer två identifierades 

huvudkategorin Att lära sig leva med DMT2, som förde samman artiklarnas resultat. I det 

tredje steget fördes resultatet in under huvudkategorin och underkategorier identifierades 

(Kristensson, 2014). Analysen gemfördes först enskilt för att sedan tillsammans utforma det 

slutgiltiga resultatet. Utav de 39 artiklar som lästes ansågs 14 vara av god kvalitet och ha 

relevans till studien. En sammanställning av de kvarvarande artiklarna gjordes i en 

artikelmatris, se bilaga 2.  

 

5.6 Etiska överväganden 
Fyra centrala begrepp inom forskningsetiken är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagare får 

information om syftet med forskningen och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Samtyckeskravet innebär att forskningen ska inhämta samtycke från deltagarna, vilket  

medför att de deltar frivilligt. Känsliga uppgifter om deltagarna i forskningen ska behandlas 

med konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga vilket ingår i 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet syftar till att uppgifter som är insamlade endast får 

användas i syfte för forskning (Vetenskapsrådet, 2009).  

 

Ett etiskt tillstånd ska finnas för att en studie ska få genomföras samt att en noggrann och 

välgrundad redovisning av resultaten utförts (Forsberg & Wengström, 2016). I 

litteraturstudien har de vetenskapliga artiklarna haft ett etiskt resonemang, vilket har varit ett 

krav för att få inkluderas. Allt resultat som framkom i artiklarna som svarade på 
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litteraturstudiens syfte har redovisats. Förförståelse inom ämnet har åsidosatts och artiklarna 

har granskats och analyserats utan personliga värderingar.    

   

6. Resultat 

I litteraturstudien ingick kvalitativa artiklar som var globalt publicerade, eftersom sjukdomen 

finns över hela världen. Artiklarna som inkluderades var från Australien, Norge, Singapore, 

Nederländerna, USA, Kanada, Japan, Sverige och Storbritannien. Resultatet delades in en 

huvudkategori och fyra underkategorier, se tabell 2.  

  

Tabell 2. Översikt av huvudkategori och underkategorier.  

Huvudkategori Underkategorier 

 

Att lära sig leva med DMT2 
• Emotionella reaktioner 

• Hinder och utmaningar 

• Vikten av stöd 

• Känsla av kontroll 

 

6.1 Att lära sig att leva med DMT2 

Olika känslor upplevdes vid utförandet av egenvård. Rädsla och oro var vanliga känslor som 

identifierades, känslorna kunde vara negativa men kunde också medföra motivation till att 

utföra egenvården. Hinder och utmaningar upplevdes där kosten var en orsak. Motivation till 

fysik aktivitet beskrevs av många som utmaning. Stöd från både personal och anhöriga 

upplevdes påverka egenvårdshanteringen. En känsla av kontroll beskrevs när kunskap och 

information fanns.   

 

6.1.1 Emotionella reaktioner 

En känsla av osäkerhet upplevdes av många deltagare då de hade för lite kunskap gällande 

kost, medicinering och potentiella komplikationer. De var rädda att det påverkade deras 

sjukdom negativt (Rygg, By Rise, Lomundal, Strøm Solberg & Steinsbekk, 2010). Rädslor 

som många deltagare upplevde påverkade egenvården var att drabbas av lågt blodsocker 

(Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2015) samt rädsla för nålar (Li, 

Drury & Beverley, 2013). Många deltagare upplevde rädsla för komplikationer och det 

motiverade till att utföra egenvård (Jorunn Herre, Graue, Hope Kollveit & Gjengedal, 2014; 

Lidegaard, Schwennesen, Willain & Faerch, 2016). Rädslor för att inte bli tillräckligt gamla 

för att nå pensionsålder samt se sina barn växa upp fanns, vilket många deltagare vände till att 

bli motivationsfaktorer till att utföra egenvård och behålla hälsan (Howard & Hagen, 2012). 

De flesta deltagare upplevde att de var tvungna att genomgå livsstilsförändringar eftersom det 

annars kunde påverka hälsan (Malpass, Andrews & Turner, 2008).  

 

De manliga deltagarna beskrev att det var jobbigare att vistas i sociala sammanhang med 

tanke på kost eftersom de i mindre utsträckning än kvinnorna berättat om diagnosen för 

människor i sin närhet. Några av deltagarna upplevde pinsamhet och skam vid besök hos 

vänner där kosten inte var anpassad efter personens kostrestriktioner. Kostrestriktioner 

medförde att en del deltagare ofta upplevde obehag i sociala sammanhang (Mathew, 

Gucciardi, De Mel & Barata, 2012). De upplevde att de blev bedömda av deras familj och 

vänner utifrån deras matval (Wellard, Sheree & Rosey, 2008). En upplevelse av frustration 

beskrevs när andra bestämde vad de skulle äta och de ville inte bli tillrättavisade utan 

bestämma själva (Oftedal, 2014). Frustration upplevdes när de ansåg att de blev behandlade 

som barn. De ansåg att egenvården skulle vara individuell och ville inte bli tillrättavisade 

(Howard & Hagen, 2012).  
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6.1.2 Hinder och utmaningar 

Att utföra egenvård upplevdes av en del deltagare som svårt och kunde leda till problem 

(Carolan, Holma & Ferrari, 2014). En av svårigheterna var att upprätthålla 

egenvårdsåtgärderna (Malpass et al., 2008) där brist på självkontroll var en anledning 

(Carbone, Rosal, Torres, Goins & Bermudez, 2007). Andra utmaningar som upplevdes var 

hanteringen av deltagarnas sjukdom gällande att ha kontroll över blodglukosövervakning, 

kostnader för blodglukosövervakningsmaterial samt brist på empati från vårdgivare (Li et al., 

2013). Svårigheter att hantera blodsockret genom kost upplevdes (Mathew et al., 2012). 

Många deltagare upplevde ett problem på grund av blodsockrets oförutsägbarhet och de kände 

en förlorad kontroll som ledde till förlust av hopp samt motivation till att utföra egenvården 

(Li et al., 2013). De ville vara mer hälsosamma, gå ner i vikt samt vara mer fysisk aktiva, men 

det fanns ingen motivation till att genomföra det (Rygg et al., 2010).  

 

Kosten upplevdes som en viktig del i många deltagares liv och förändringar i kosten kunde då 

påverka sociala relationer (Mathew et al., 2012; Wellard et al., 2008). Utmaningar med att 

hantera kosten samt bryta kostvanor och därmed motstå ohälsosam kost och hålla vikten 

beskrevs (Carbone et al., 2007; Li et al., 2013). Många upplevde kostförändringar som svåra 

vilket kunde resultera i att en del deltagare fuskade med kosten, vilket kunde medföra skuld 

och fysisk aktivitet utfördes som en kompensation (Malpass et al., 2008). Några deltagare 

upplevde praktiska problem med kosten då de uttryckte att det var svårt att få i sig tillräckligt 

hälsosam kost (Rygg et al., 2010). De upplevde även svårigheter att upprätthålla goda 

kostvanor då familj och vänner inte anpassade maten eller uppmuntrade till nyttig kost 

(Oftedal, 2014). I kulturella sammanhang där mat har en betydande roll beskrev många 

deltagare svårigheter med att få tag på rätt råvaror och det påverkade deras kosthantering (Li 

et al., 2013). Många deltagare upplevde att planering av måltider och följa ett måltidschema 

samt ändra portionsstorlek var en utmaning (Carolan et al., 2014; Mathew et al., 2012; Rygg 

et al., 2010; Svedbo et al., 2015). De upplevde att möjligheten till att vara spontan och ta 

snabba beslut var förlorad då de kände sig tvungna att hålla kostrestriktionerna (Carolan et al., 

2014; Svedbo et al., 2015).  

  

Några deltagare upplevde brist på självkontroll när fysisk aktivitet skulle utföras, vilket blev 

ett hinder (Carbone et al., 2007). De fysiska symtomen som kan uppstå vid DMT2 som till 

exempel frekvent vattenkastning och sömnlöshet var ett hinder. Det kunde medföra ångest 

och en känsla av hjälplöshet vid egenvårdshantering (Li et al., 2013). Smärta, 

familjeåtaganden samt brist på motivation upplevdes vara hinder för träning (Li et al., 2013; 

Lidegaard et al., 2016). Några deltagare upplevde att deras fysiska förutsättningar var dåliga 

vilket hämmade dem från att vara fysisk aktiva. Andra hinder som upplevdes av deltagare var 

brist på kunskap om de individuella behoven gällande fysisk aktivitet samt tillgängligheten av 

lämpliga träningslokaler. Träning på regelbundna tider upplevdes ibland inte förenligt med 

deras egen önskan, det skapade hinder för utövningen av fysisk aktivitet. Tekniska hjälpmedel 

till exempel pulsmätare upplevdes positivt och bidrog till ökad motivation samtidigt som det 

kunde få en negativ effekt om inte resultaten blev som förväntat (Lidegaard et al., 2016). 
  

6.1.3 Vikten av stöd 

Många deltagare upplevde att stöd från familj och vänner var positivt (Wellard et al., 2008) 

och att stöd kunde underlättade hanteringen av egenvården (Carbone et al., 2007). Stöd 

upplevdes som en bra strategi för att på ett effektivt sätt hantera de utmaningar de mötte 

gällande egenvård (Li et al., 2013; Mathew et al., 2012). Om annan sjukdom fanns i familjen 

kunde ett antal deltagare uppleva att fokus flyttades från deras tillstånd, vilket kunde påverka 

stödet från familjen, som i sin tur påverkade egenvårdshanteringen (Svedbo et al., 2015). 
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Sambos och makar beskrevs som en viktig resurs till egenvårdsutförandet (Moser, van der 

Bruggen, Widdershoven & Spreeuweberg, 2008). De var exempelvis stödjande i att 

upprätthålla bra matval och måltidsstorlekar men även till fysisk aktivitet samt vid 

uppföljning hos vårdinstanser (Oftedal, 2014; Wellard et al., 2008). Brist på stöd från familjen 

kunde påverka hanteringen av egenvården negativt (Wellard et al., 2008). Många deltagare 

upplevde stöd från vänner som följer med på promenader och till gymmet. De upplevde även 

att samtala med andra personer kunde påverka egenvården positivt (Lidegaard et al., 2016; 

Malpass et al., 2008; Rygg et al., 2010). 

 

Stöd från vårdpersonal och att ha någon att fråga upplevdes av många deltagare som viktigt 

(Moser et al., 2008) samt att de var insatta i situationen upplevdes betydelsefullt (Mathew et 

al., 2012). I många fall beskrev deltagarna i studien att det var speciellt viktigt i början av 

sjukdomsförloppet (Moser et al., 2008). De önskade mer stöd samt mer tid till möten och 

frågor. Att komma på besök till hälso- och sjukvården mer frekvent upplevde de skulle hjälpa 

dem att motivera till att utöva egenvård (Svedbo et al., 2015). Läkare beskrevs av många som 

ett betydande stöd till egenvårdshanteringen (Wellard et al., 2008). Praktiskt stöd var något 

positivt då egenvården blev lättare att utföra (Oftedal, 2014). Det var även viktigt att få en 

bekräftelse på att den egenvården de utförde var tillräcklig och att de åt bra (Rygg et al., 

2010). Mer stöd vid egenvårdshantering upplevde några deltagare att de fick tillgång till 

genom att delta i självhanteringskurs (Jorunn Herre et al., 2014). De ville ha stöttning till 

förändring men utföra den själva. Autonomi, ansvar och fria val upplevdes som viktigt 

(Howard & Hagen, 2012). Familjens stöd upplevdes ha en positiv och även en negativ 

påverkan på många deltagares motivation till att utföra egenvård. En positiv aspekt var att 

familjen motiverade personen att vilja vara närvarande på framtida familjehändelser. Familjen 

upplevdes som ett uppmuntrande och övervakande stöd. Familjens stöd fick en negativ effekt 

då personen kände sig som en börda för familjen och det kunde resultera i oro. En av 

deltagarna upplevde att familjen påverkades av den tid som det tar att utöva egenvården, 

eftersom tid till att ta hand om familjen blev mindre (Carolan et al., 2014).  

 

6.1.4 Känsla av kontroll 
Många deltagare upplevde att information och kunskap om sin sjukdom ansågs vara en viktig 

del för att kunna utföra egenvård (Jorunn Herre et al., 2014; Mathew et al., 2012). Kunskap 

om att förebygga lågt blodsocker medförde en känsla av kontroll över sin situation (Moser et 

al., 2008). En ökad kunskap kunde leda till att de själva kunde lösa praktiska problem och fick 

självförtroendet att klara av egenvården (Rygg et al., 2010). Några deltagare upplevde att de 

hade kontroll över sin kosthantering vilket underlättade egenvården (Li et al., 2013). De 

upplevde sig friskare genom att utföra förändring gällande kostvanor och fysisk aktivitet. Kost 

och fysisk aktivitet gav en deltagare ett nytt förtroende till sin kropp efter att tidigare haft 

anorexia. Många deltagare kunde få en bättre mental och fysisk hälsa, mer energi och känna 

att de var duktiga när de utförde fysisk aktivitet. Det motiverade dem att fortsätta utföra 

egenvården vilket resulterade i en känsla av kontroll över situationen (Malpass et al., 2008). 

Genom att mäta blodsockret före och efter träning upplevde många av deltagarna kontroll 

samt en ökad förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse för sjukdomen (Jorunn Herre et 

al., 2014; Lidegaard et al., 2016). Några deltagare upplevde att de fått en ökad förståelse för 

vad hälsa innebar vilket medförde att de såg egenvården som anledningen till att de 

upprätthåller sin hälsa. Slutligen upplevdes egenvården ha medfört ett ökat välbefinnande 

samt kontroll över situationen genom förbättrade familjerelationer (Yamakawa & Makimoto, 

2007). 
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7. Resultatsammanfattning  
Att ha insikt och kunskap om sin sjukdom samt att få bekräftelse på att egenvården utfördes 

tillräckligt bra ledde till trygghet och ökade förutsättningar till att utöva egenvård. Svårigheter 

och utmaningar beskrevs vid utförandet av egenvård vilket kunde leda till brist på motivation 

och osäkerhet kring hanteringen av sjukdomen. Stöd från familj, vänner och vårdpersonal 

upplevdes underlätta utförandet av egenvård. Motivation var något som underlättade 

egenvården medan avsaknad av det försvårade situationen. 

 

8. Diskussion  
 

8.1 Metoddiskussion 
En deskriptiv litteraturstudie har genomförts för att beskriva personers upplevelser av 

egenvård vid DMT2. Utifrån den systematiska sökningen framkom efter urval och granskning 

kvalitativa studier då upplevelser var i fokus samt eftersom de kvantitativa artiklar som 

påträffades inte svarade på syftet. Sökordet Emotions användes som synonym till upplevelser 

och söktes som ett komplement till Experience. Experience söktes med trunkering i fritext i 

alla 3 databaser. Ämnesordet Life experience användes inte i sökningen vilket kan ses som en 

svaghet. Provsökning med ämnesordet Life experience och fritextordet Experience med 

trunkering utfördes i efterhand men inga ytterligare artiklar framkom. Det kan bero på att 

Experience med trunkering inkluderar även de artiklar där Life experience finns. 

Provsökningar gjordes med sökordet ”Feel*” i fritext men exkluderades, då inga ytterligare 

artiklar som svarade på syftet framkom. Ytterligare sökord och andra ämnesord hade kunnat 

används men författarna ansåg att sökningen med de inkluderade sökorden gav relevanta 

artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Begränsningar i sökningen valdes för att få 

fram vetenskapliga original artiklar samt för att svara på syftet. Även tidsaspekten 

begränsades till vad som ansågs som aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökningen gjordes i 3 olika databaser inom omvårdnadsvetenskap vilket styrker 

litteraturstudiens trovärdighet, eftersom fler relevanta artiklar kan framkomma (Henricson, 

2017). En manuell sökning genomfördes för att finna ytterligare artiklar. Den fick ingå i 

resultatet då den ansågs trovärdig samt svarade på syftet.  

 

Artiklarna granskades efter SBU (2014) granskningsmall där trovärdigheten värderades. 

Granskningen skedde enskilt av samtliga artiklar och diskuterades gemensamt vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Syftet i en del av artiklarna var svåra att identifiera vilket 

togs hänsyn till vid granskning av artiklarna. Resultat i en kvalitativ studie syftar inte till att 

generaliseras men ett sett att öka trovärdigheten är att ha ett urval med variation (Kristensson, 

2014). Artiklarna som inkluderades använde ändamålsenligt urval vid rekrytering av deltagare 

vilket kan medföra en ökad variation av upplevelser. En del av forskarna motiverade 

urvalsstrategin genom att studierna hade en specifik målgrupp. I begreppet trovärdighet 

inkluderas fyra begrepp, det är tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. En 

tydligt beskriven datainsamling samt analysmetod ökar tillförlitligheten. Datainsamlingens 

tydlighet i artiklarna som inkluderades i litteraturstudien varierade, vilket togs hänsyn till i 

granskningen. Överförbarheten kan diskuteras då de valda artiklarna ofta hade en specifik 

målgrupp i olika delar av världen men kan dock överföras till liknande sammanhang. Något 

som kan stärka verifierbarheten och uppmärksammades i granskningen av artiklarna är när 

forskarna har redovisat resultaten med citat från deltagarna. Redovisning av de specifika 

frågorna som ställdes till deltagarna i studien ökar också verifierbarheten, det tillämpades i ett 

antal av artiklarna i litteraturstudien. Giltighet kan styrkas med en intervjuguide där 

deltagarna får frågor om samma tema för att behålla fokus (Kristensson, 2014). Artiklarna 
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som inkluderades i litteraturstudien var från Australien, Norge, Singapore, Nederländerna, 

USA, Kanada, Japan, Sverige och Storbritannien. Det har medfört ett globalt perspektiv till 

studien. Sjukvården är olika utformad beroende på vilket land, vilket kan innebära att 

personer med DMT2 har olika förutsättningar för att hantera sin egenvård.   

 

Analysförfarandet som användes var en integrerad analys. I de slutgiltiga artiklarna 

bearbetades resultat genom att finna likheter och skillnader. En huvudkategori och flera 

underkategorier identifierades utifrån resultatet (Kristensson, 2014). Analysen och 

utformningen av resultatet gemfördes först enskilt för att sedan tillsammans utforma det 

slutgiltiga resultatet. Det kan ses som en styrka (Henricson, 2017). Reflektioner kring 

analysförfarandet är att det uppkom svårigheter i samband med urskillning av underkategorier 

var att dela upp upplevelserna eftersom det ofta är en sammantagen upplevelse av situationen. 

Upplevelsen av egenvård kan påverkas av många faktorer som ofta integrerar med varandra. 

En fördel är att det var två författare till litteraturstudien vilket medförde en ökad objektivitet 

till analysen och därmed ökad trovärdighet.         

 

Etiska övervägande var en aspekt som granskades. I alla artiklar nämndes ett etiskt 

godkännande men i en del av artiklarna var den etiska aspekten svår identifierad och inte så 

tydligt utförd. Det togs i beaktning vid granskningen och medförde en lägre nivå av 

trovärdighet (Kristensson, 2014). En artikel som ingår i litteraturstudien har undersökt både 

sjuksköterskans upplevelse och personers upplevelser av egenvård vid DMT2 men har i 

resultatdelen särgruppsredovisats. Endast personers upplevelser har ingått i litteraturstudien 

(Carbone et al., 2007). Även en artikel där både Diabetes Mellitus typ 1 och DMT2 har 

resultatet varit tydligt uppdelade och endast citat från personer med DMT2 har inkluderats 

(Svedbo et al., 2015). 

 

8.2 Resultatdiskussion 
I litteraturstudien framkom personers upplevelser av egenvård både som svårt med många 

hinder men även som positivt då en ökad kontroll över sitt liv beskrevs. Litteraturstudien 

beskrev att många deltagare upplevde att kost var en del i egenvården som var svårt och 

utmanande. Ruderfelt och Axelsson (2004) beskrev också att kost var viktigt och en bra och 

anpassad kost hade en positiv inverkan på sjukdomen. Kunskap om kost var därför 

betydelsefullt vid utförandet av egenvård. I studien framkom det att kosten påverkade 

sjukdomen och om den missköttes ökade risken för komplikationer. Det ledde till att många 

därför hade en motivation till att genomföra de förändringar som krävdes. Även fysisk 

aktivitet hade en positiv inverkan på DMT2 och information om vilken betydelse det har för 

sjukdomen är därför viktigt (ibid.). I litteraturstudien framkom en ökad förståelse för fysisk 

aktivitets inverkan på hälsa vilket deltagarna upplevde när de fick mäta sitt blodsocker före 

och efter träning. Det underlättade och motiverade till att utföra egenvård. Aktuell forskning 

stärker resonemanget att en ökad förståelse och kunskap leder till att det är lättare att utföra 

egenvård och brist på information kan leda till sämre förutsättningar (Dsouza et al., 2017). 

Specifika hinder som tidigare forskning nämnde var brist på kunskap om kostrestriktioner 

samt brist på förståelse varför egenvården skulle utföras (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2005). 

Reflektioner kring att kunskap och förståelse kunde underlätta egenvården är att det inte alltid 

stämmer då livskvalité prioriteras. Livskvalité kan vara att äta mat som inte är anpassad till 

diabetes. Kunskap och förståelse är centralt och viktigt i egenvårdsutförandet men kan 

medföra negativa känslor. I litteraturstudien framkom upplevelser av skuld vid fusk med kost 

och kompenserade då med fysisk aktivitet, vilket stärker resonemanget.  
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Autonomi innebär att personen har förmåga och vilja att bestämma över sitt liv. För att göra 

det krävs en förmåga till att fatta beslut (Sandman & Kjellström, 2013). Litteraturstudien 

visade på att kostrestriktioner kunde leda till konflikt mellan vad som anses vara rätt att göra 

ur sjukdomssynpunkt och vad som personligen kändes rätt att göra. En förlorad känsla av 

spontanitet kunde upplevas då några deltagare kände sig tvungna att hålla sig till 

kostrestriktionerna. Stöttning till förändring var nödvändigt men det som i slutändan var 

viktigt var att få utföra förändringen själv genom sin autonomi. Upplevelse av behov av stöd 

för att kunna hantera egenvården beskrevs i litteraturstudien och de hade därmed accepterat 

ett intrång i den personliga sfären och därmed även integriteten. Tidigare forskning beskrev 

att arbeta personcentrerat genom stöd kunde medföra en ökad förmåga till att fatta beslut 

kring sin egenvård och därmed erhålla kontroll över situationen (Philips, 2016). Egna 

reflektioner är att många personer oavsett kunskap och förståelse värderar deras autonomi 

högt och vill inte bli tillrättavisade. Det kan leda till frustration då de kan uppleva att deras 

integritet blir kränkt och medföra en negativ inverkan på egenvården. Det är därför av stor 

vikt att arbeta utifrån ett personcentrerat sätt.  

 

Utformandet av vården ska ske i ett samarbete mellan två parter, där personens delaktighet är 

viktig (Sandman & Kjellström, 2013). I litteraturstudien framkom det att deltagarna upplevde 

att kontakt och stöd från vården var viktigt för att kunna hantera egenvården. Det upplevdes 

ibland att det saknades stöd vilket påverkade egenvården negativt. I början av 

sjukdomsförloppet ville många ha ett detaljerat stöd medan efter en längre tid med sjukdomen 

behövdes endast bekräftelse på att egenvården utfördes rätt. Tidigare forskning har kommit 

fram till att ett partnerskap är viktigt för att främja en god egenvård (Philips, 2016). 

Reflektioner kring att skapa en relation till personen är för vården viktigt för att kunna ge en 

personcentrerad vård baserad på autonomi, integritet och delaktighet. Att ha personens behov 

i fokus kan medföra en ökad följsamhet till en god egenvård och därmed få personen att 

uppleva hälsa.  

 

I litteraturstudien har artiklar från länder i olika delar av världen inkluderats. Eftersom DMT2 

ökar runt om i hela världen (WHO, 2016) är ett globalt synsätt viktigt för att få en bredare 

förståelse hur egenvården upplevs. Litteraturstudiens resultat kanske inte alltid går att 

överföra till den egna kulturen men olika erfarenheter kan bidra till ökad förståelse i mötet 

med andra kulturer, i en alltmer mångkulturell värld. I Sverige bor människor med olika 

kulturer och religioner. I tidigare forskning av Wallin, Löfvander och Ahlström (2007) 

framkom svårigheter att hantera sin diabetes i förhållande till sin religion. Traditionella 

högtider kopplade till religion upplevde en del människor vara ett problem. Vissa högtider till 

exempel Ramadan, där fasta utövas, kunde upplevas som ett hinder för att hantera sin 

diabetes.  

 

Samhället utvecklas många gånger till syfte att underlätta och effektivisera våra liv. Det 

medför risker för att utveckla DMT2 genom ett ökat stillasittande och sämre matvanor (WHO, 

2016). Samhället, inte minst sjukvården har ett ansvar att upptäcka och förebygga risker. 

Hälso- och sjukvården är viktig gällande att tidigt identifiera personer som löper risk för att 

drabbas av DMT2 (Svensksjuk sköterskeförening, 2010). Reflektioner som kan lyftas är att 

individen också har ett ansvar gällande den egna hälsan och därmed ett ansvar för att leva 

hälsosamt vilket kan motverka DMT2. Att leva hälsosamt kan vara problematiskt i 

förhållande till vad en person anser vara livskvalitet. Det är inte lätt att avstå från en viss mat 

eller godsaker även om kunskap om risker finns, eftersom det kan vara kopplat till 

livskvalitén. Som sjuksköterska kan ett etiskt dilemma uppstå då den professionella 
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kunskapen ska förmedlas men också främjande av livskvalitet för patienten, vilka kan skilja 

sig åt.   

 

Skillnader mellan män och kvinnor i litteraturstudien visade att män experimenterar mer med 

blodglukosnivåer medan kvinnor upplevde rädsla gällande egenvård av blodglukoskontroll. 

Det fanns även en skillnad att kvinnor i större utsträckning berättade om sin diagnos för 

vänner och familj vilket bidrog till ökat stöd för egenvård. Män var mer benägna att hålla 

diagnosen för sig själv och därmed inte få samma stöd. Generella skillnader i genus var att 

män ville ha praktiskt stöd i form av hjälp med matlagningen, medan kvinnor ville ha verbalt 

stöd för att kunna utföra egenvården på rätt sätt. I litteraturstudiens resultat påträffades inga 

stora skillnader men de som framkom kan vara av betydelse. Stöd kan vara positivt till 

egenvård upplevde många personer och om män då inte väljer att berätta om sin diagnos kan 

det påverka egenvården negativt. Egna reflektioner är att sjuksköterskan behöver tänka på 

vilka skillnader som kan finnas mellan könen, för att kunna ge stöd utifrån personens 

förutsättningar.    

 

Något som kan ha påverkat resultatet var vid bearbetning av resultat då svårigheter att urskilja 

vad som var upplevelse av egenvård och vad som var upplevelse av att leva med DMT2. Att 

utöva egenvård är en del av att leva med DMT2 och det kan vara en orsak till att det är svårt 

att urskilja vad som specifikt är en upplevelse av egenvård. Författarna har granskat artiklarna 

objektivt och presenterat allt resultat som framkommit och som endast svarat på syftet. Den 

subjektiva bedömningen kan ha påverkat resultatet. Andra faktorer som kan ha påverkat 

resultatet är åldersaspekten eftersom DMT2 oftast drabbar äldre var det relevant att enbart 

inkludera vuxna i studien. Personers upplevelser av egenvård skiljer sig beroende på om 

diagnosen funnits 1 år i deras liv eller i 10 år, vilket också kan medföra skillnader i resultatet.  

 

9. Slutsats 
Utövning av egenvård vid DMT2 var högst individuellt. Personers upplevelser skiljer sig åt 

och det som var en positiv upplevelse för någon kunde vara en negativ för en annan. Många 

upplevde hinder vid kosthantering och att utöva fysisk aktivitet. Det som framförallt framkom 

var att personerna upplevde svårigheter att bryta kostvanor samt att bibehålla de nya vanorna. 

Kroppsliga förutsättningar och sociala aspekter låg till grund för hur fysisk aktivitet utfördes. 

Många upplevde att sällskap underlättade utförandet av fysisk aktivitet. Stöd vid DMT2 

upplevdes som både positivt och negativt men var trots allt en central del i utförandet av 

egenvård. När en känsla av kontroll upplevdes bidrog det till en ökad följsamhet av egenvård.  

 

9.1 Klinisk nytta och framtida forskning 
Att veta hur personer upplever egenvården är av betydelse för sjuksköterskan. En 

personcentrerad vård kan bidra till att underlätta utförandet av egenvård, därmed är den 

individuella upplevelsen central. Som sjuksköterska finns ett ansvar att informera personen 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv om hur sjukdomen hanteras på bästa sätt. Skapa en 

relation till personen är viktigt för att främja autonomi, integritet samt delaktighet. Sjukdomen 

ökar både bland barn och vuxna runt om i världen. Därför kan det vara aktuellt med barns 

upplevelser av egenvård vid DMT2 och en vidare forskning kan därför vara aktuell i 

framtiden. Ett förslag till framtida forskning är att ta reda på varför sjukdomen ökar trots att 

kunskap om sjukdomen samt upplevelser av att hantera den finns.    
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Population: Inklusionskriterier var personer 

med typ 2 diabetes som fått hälsovård vid minst 

6 tillfällen.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. 

Deltagarna rekryterades med hjälp av 

sjuksköterskor som rekryterade lämpliga 

patienter. 2 månader med rekrytering 

genomfördes.  

 

Slutlig studiegrupp: 10 patienter var lämpliga 

och 3 valde att delta i studien. 1 kvinna och 2 

män de har haft diabetes i 5- 30 år. 

  

Datainsamling: Varje deltagare hade en 2 

timmar lång intervju. Semistrukturerad intervju 

användes.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

 

 

Styrkor: Bra design har valts 

för att få ut den informationen de 

vill ha.  

 

Svagheter:  

Bortfall ej angivet.   

 

Värdering: Medel.  

 

De motiverade egenvården och att 

behålla hälsan med att de ville gå  

i pension och de ville se sina barn 

växa upp, det gjorde det värt att 

uppoffra vissa saker.  

 

Deltagarna ville att egenvården 

skulle upplevas fritt och 

individuellt men de upplevde 

frustration när de blev behandlade 

som barn. De ville ha stöttning till 

förändring men de ville utföra 

förändringen själva, inte känna sig 

värdelösa. Autonomi, ansvar och 

fria val tyckte samtliga deltagare 

som viktigt.   
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Jorunn Herre, A., 

Graue, M., Hope 

Kollveit, B.-C., & 

Gjengedal, E. 

(2014). 

Experience of 

knowledge and 

skills that are 

essential in self-

managing a 

chronic condition 

– a focus group 

study among 

people with type 

2 diabetes. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 30(2), 

382-390. doi: 

10.1111/scs.1226

0  

Land: Norge. 

 

Syftet med 

studien var att få 

ny kunskap om 

hur människor 

upplever att delta 

i diabetes- 

självhanteringsku

rser och hur de 

uppfattar att det 

påverkar deras 

hälsa och förmåga 

att hantera 

sjukdomen. 

Design/metod: Kvalitativ metod. 

 

Population: Inklusionskriterier var personer 

med diabetes typ 2 som deltagit i en 

gruppbaserad diabetes självhanteringskurs. 

Exklusionskriterier var personer med allvarlig 

somatisk samsjuklighet eller en större psykisk 

störning samt de personer som inte talade eller 

förstod norska tillräckligt bra.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. Till 

studien kontaktades sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom diabetes som driver 

diabetes självhanteringskurser för att hjälpa till 

att rekrytera deltagare.  

 

Slutlig studiegrupp: 22 personer. 11 kvinnor 

och 11 män.  

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppintervju med 

3-6 deltagare i varje grupp. Intervjuerna varade i 

67-86 minuter. En semistrukturerad 

intervjugudie användes.  

 

Analysmetod: Knodels metod.  

 

Styrkor: Datainsamling och 

dataanalys är tydligt beskrivet. 

 

Redovisning av citat i texten som 

stärker resultatet ger en ökad 

trovärdighet.  

 

Svagheter: Översättning från 

norska till engelska kan innebära 

översättningsfel och på det sättet 

kan information missas eller 

misstolkas.  

 

Värdering: Medel. 

 

 

Deltagarna upplevde att ha 

kunskap om sin sjukdom 

medförde att det blev lättare att 

kunna klara av och hantera sin 

sjukdom på bästa sätt.  

 

Genom att få mäta sitt 

blodsocker innan och efter fysisk 

aktivitet upplevde deltagaren en 

större förståelse för den fysiska 

aktivitets påverkan på 

sjukdomen, och dess betydelse 

som egenvårdsåtgärd.  

 

Deltagarna upplevde en rädsla 

för komplikation vilket leder till 

en motivation till att utföra 

egenvård. 
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Li, J., Drury, V., 

& Beverley, T. 

(2013). ”Diabetes 

is nothing”: The 

experience of 

older Singaporean 

women living and 

coping with type 

2 diabetes. 

Contemporary 

Nurse, 45(2), 

188-196. doi: 

10.5172/conu.201

3.45.2.188  

Land: Singapore.  
 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

erfarenheterna av 

att hantera 

diabetes typ 2 

bland 

singaporianska 

kinesiska kvinnor.  

 

Design/metod: Kvalitativ metod.  

 

Population: Inklusionskriterier var 

kvinnor som talade engelska eller 

mandarin i åldern 60-69 år, 

diagnostiserade med DMT2, som för 

närvarande behandlades med 

livsstilshantering, kostkontroll, 

och/eller tablett- och/eller 

insulinbehandling 

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

urval. Patienterna rekryterades av en 

sjuksköterska som informerade dem 

om forskningen.  

 

Slutlig studiegrupp: 10 kvinnliga 

deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod: Data 

samlades in via halvstrukturerade 

intervjuer. Intervjuer genomfördes på 

engelska eller kinesiska och varade i 

ungefär 1 timme. 

 

Analysmetod: Tematisk analys.  

 

Styrkor: 

Urvalsförfarandet och 

analysen var tydligt 

beskriven. 

 

Datamättnad uppnåddes 

vilket ledde till en ökad 

trovärdighet.  

 

Redovisning av citat i 

texten som stärker 

resultatet gav en ökad 

trovärdighet. 

 

Svagheter: 

Översättning från 

mandarin till engelska 

kan medföra 

översättningsfel. 

 

Värdering: Medel. 

Deltagarna upplevde en känsla av ångest och 

hjälplöshet i samband med fysiska symtom som 

frekvent vattenkastning och sömnlöshet, vilket 

påverkade egenvårdshanteringen. Rädsla för nålar, 

kostnad för material samt brist på empati från 

vårdgivare upplevdes som utmanade när det kommer 

till att hantera sitt blodsocker. Hjälplöshet upplevdes 

av blodsockret oförutsägbarhet, och de kände då en 

förlorad kontroll som ledde till förlorad motivation.  

Deltagare upplevde att kosten hade en betydande roll 

och att utmaningar gällande viktproblem och kost 

uppkom. En del av deltagarna upplevde kontroll över 

deras hantering gällande kosten. Livsmedelsutbudet i 

landet hindrade vissa deltagare att ha tillgång till rätt 

råvaror.  Deltagarna upplevde utmaningar gällande 

fysisk aktivitet. Fysiska begräsningar, smärta, 

familjeåtaganden och brist på motivation var 

utmaningar som upplevdes som ett hinder till fysisk 

aktivitet.  

Ett stöd från familj och vänner upplevdes av 

deltagarna som en bra strategi för att hantera de 

utmaningar de mötte gällande egenvård.  
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Lidegaard, P. L., 

Schwennesen, N., 

Willaing, I., & 

Faerch, K. 

(2016). Barriers 

to and motivators 

for physical 

activity among 

people with type 

2 diabetes: 

patients’ 

perspectives.  

Diabetic 

Medicine, 33, 

1677-1685. doi:  

10.1111/dme.131

67   
 

Land: Danmark.  

Syftet med 

studien var att 

undersöka hinder 

för och 

motivationsfaktor

er för fysisk 

aktivitet i en 

grupp överviktiga 

personer med 

dysreglerad typ 2 

diabetes. 

Design/metod: En explorativ design med 

kvalitativ metod. 

 

Population: Inklusionskriterier var 

personer med DMT2 som startade sin 

behandling på diabeteskliniken någon gång 

mellan 1 november 2014 och 30 april2015. 

Exklusionskriterier var personer som var 

80 år eller äldre deltog i en klinisk studie. 

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. 

Rekryterades via en specialist 

diabetesklinik. Ett brev skickades ut till 

118 personer.  

 

Slutlig studiegrupp: 28 deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupp 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Datadriven analysmetod. 

 

Styrkor:  

Beskriver 

bortfall.  

 

Redovisning 

av citat i 

texten som 

stärker 

resultatet gav 

en ökad 

trovärdighet. 

 

Svagheter: 

Översättning 

från danska 

till engelska 

kan innebära 

översättnings

fel. 

 

Värdering:  

Medel.  

 

Deltagarna upplevde att dålig fysisk form var ett hinder för 

att vara fysisk aktiv, trots att alla hade förståelse för att 

fysisk aktivitet kunde förbättra diabetes typ 2. Många 

kände sig begränsade av deras fysiska tillstånd.  

Många deltagare upplevde att de saknade kunskap om 

mängden motion som var bäst för dem, utifrån individuella 

fysiska förmågor, vilket upplevdes som ett hinder för 

egenvård.  

Nästan alla deltagare nämnde att otillgängligheten till 

träningslokaler utgjorde ett hinder. De upplevde att det var 

svårt att hitta tid för fysisk aktivitet i deras scheman.  

Hälsa och förebyggande av komplikationer nämns som 

viktiga motivationsfaktorer. Sociala aktiviteter upplevdes 

som ett värdefullt och ett positiv tillfälle att utöva fysisk 

aktivitet.  

Regelbunden träning upplevdes ibland inte vara förenligt 

med deras eget självbestämmande, vilket blev ett hinder för 

att utöva fysisk aktivitet. Deltagarna nämnde att effekten 

av fysisk aktivitet på blodsockernivåer gav en känsla av 

omedelbar belöning och positiv förstärkning. Tekniska 

hjälpmedel till exempel pulsmätare upplevdes som 

motiverade. Dock kunde även en negativ effekt uppstå i 

situationer där framsteg var mindre än förväntat eller 

hoppats på. 
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Malpass, A., 

Andrews, R., & 

Turner, K. M. 

(2008). Patients 

with Type 2 

Diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle changes: 

A qualitative 

study. Patient 

Education and 

Counseling, 

74(2009), 258-

263. doi: 

10.1016/j.pec. 

2008.08.018 

 

Land: 

Storbritannien. 

Syftet var att 

beskriva om 

patienter 

upplevde fysisk 

aktivitet som 

motivation eller 

hinder vid 

kostförändringar 

och vice versa vid 

DMT2. 

Design/metod: Deskriptiv randomiserad 

kontrollerad kvalitativ studie.  

 

Population: Inklusionskriterier var personer i 

åldern 30 – 80 år som hade fått diagnosen under 

de 6 senaste månaderna.  

 

Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades 

genom sjukvårdsinsatser där ett informationsblad 

delades ut om studien.  

 

Slutlig studiegrupp: 30 personer deltog i 

studien. 18 kvinnor och 12 män.   

 

Datainsamling: Fördjupade intervjuer hölls med 

deltagarna.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys.   

 

Styrkor: 

Redovisning av 

citat i texten som 

stärker resultatet 

ger en ökad 

trovärdighet.   

 

Svagheter: 

Bortfall ej angivet. 

 

Värdering: Medel.  

 

Deltagarna hade gjort förändringar angående 

kost och fysisk aktivitet. Deltagarna upplevde 

att få diabetes hade lett till förändringar i 

kosten eftersom de var oroliga för sin hälsa och 

det motiverade till att utföra egenvården. 

Diagnosen hade fått deltagare att gå ner i vikt 

genom fysisk aktivitet och kostförändringar 

och upplevde en känsla av att vara friskare. 

Hade de ätit något som de visste inte var nyttigt 

kände de större skuld och många upplevde det 

svårt att vidhålla kostförändringarna och 

fuskade, de försökte sedan träna lite hårdare för 

att kompensera. De upplevde att egenvården 

hade bidragit till bättre mental och fysisk hälsa. 

De fick mer energi och kände sig duktiga av att 

träna och det motiverade dem att utföra 

egenvårdsåtgärderna. En del av personerna 

upplevde att inleda sina egenvårdsåtgärder var 

inga problem men att upprätthålla dem var 

svårt. De upplevde att fysisk aktivitet ökade 

deras aptit och samtidigt så ska de äta mindre 

och dessutom mat som de inte är vana vid, det 

upplevdes utmanande. Kombinationen av 

kostförändringar och fysisk aktivitet gav en 

person som haft anorexia ett nytt förtroende till 

sin kropp. 
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Mathew, R., 

Gucciardi, E., De 

Melo, M., & 

Barata, P. (2012).  

Self-management 

experiences 

among men and 

women with type 

2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

analysis. BioMed 

Central Family 

Practice, 13(1), 

122-133. doi: 

10.1186/1471-

2296-13-122 

 

Land: Kanada. 

Syftet med 

studien var att 

bättre förstå 

skillnader i 

självhantering, 

specifika behov, 

hinder och 

utmaningar bland 

män och kvinnor 

som lever med 

DMT2. 

Design/metod: Kvalitativ metod. 

 

Population: Inklusionskriterier var personer 

med DMT2 som besökt ”Diabetes Education 

Center” i Toronto för första gången mellan 

oktober 2002 och decemeber 2003, talade och 

skrev på engelska och var självstyrande med 

deras diabetes. Exklusionskriterier var gravida 

och patienter med dialysbehandling.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. En 

forskningsassistent identifierade tänkbara 

deltagare från ett diabetes utbildningscenter och 

ringde dem och informerade om studien. 

 

Slutlig studiegrupp: 35 deltagare, kvinnor och 

män.  

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppintervju och 

individuella intervjuer.  

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

 

Styrkor: Tydligt 

beskriven analys.  

 

Redovisning av  

frågor samt citat i 

texten som stärker 

resultatet ger en 

ökad trovärdighet.  

 

Svagheter: 

Bortfall redovisas 

ej.  

 

Värdering: 

Medel. 

 

Deltagare upplevde sin familj och vänner som 

stöd till egenvård. Stöd från läkaren upplevdes 

viktigt för egenvårdshanteringen. De upplevde 

att det var av betydelse att hantera sin sjukdom 

och erhålla kunskap om sjukdomen för att kunna 

utöva egenvård. Några deltagare upplevde 

svårigheter att förena egenvården med sociala 

aktiviteter samt upplevde en kamp med 

begränsningar av kosten till exempel att 

begränsa favoritmaten.  

 

Många upplevde svårigheter att hantera 

blodsockernivån genom kosten. De beskrev oro, 

frustration och rädsla att hantera 

blodsockernivån själva. Skillnader i 

egenvårdshanteringen mellan kvinnor och män 

framkom, där kvinnor upplevde rädsla och oro 

över hantering av blodsocker medan män vågade 

experimentera genom diet och motion. Män 

ansåg i större utsträckning än kvinnor att sociala 

sammanhang kunde upplevas som jobbigt med 

tanke på kost, eftersom de i större utsträckning 

inte berättat om diagnosen för folk runt omkring. 
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Moser, A., van 

der Bruggen, H., 

Widdershoven, 

G., & 

Spreeuweberg, C. 

(2008). Self-

management of 

type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

investigation 

from the 

perspective of 

participants in a 

nurse-led, shared-

care programme 

in the 

Netherlands. 

BioMed Central 

Public Health, 

8(91). doi: 

10.1186/1471-

2458-8-91 

 

Land: 

Nederländerna. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

konceptualiseri

ng av 

självhantering 

och autonomi 

hos personer 

med diabetes 

typ 2.  

 

Design/metod:  En deskriptiv, explorativ design med 

kvalitativ metod. 

 

Population: Inkulsionskriterier var personer med 

diagnosen DMT2 och som var inskrivna i Maastricht 

Shared Care Unit VII. Exklusionskriterier var personer 

med diabetes typ 1, hade kognitiv nedsättning, svåra 

geriatriska symtom, de som nyligen fått diagnosen och de 

som inte orkade bli intervjuade i 1,5 timmar. Äldre 

patienter som bodde på vårdhem exkluderades också.   

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. Inget bortfall 

skedde.  

 

Slutlig studiegrupp: 15 personer deltog i studien. 6 

kvinnor och 9 män. De var mellan 55 och 77 år gamla och 

hade diagnostiserats med typ 2 diabetes för 1 -16 år sedan.  

 

Datainsamling: 15 djupintervjuer genomfördes. Intervjun 

bestod av öppna frågor. En forskare genomförde alla 

intervjuer. Även fältnoteringar togs efter varje intervju.   

 

Analysmetod: Konstant jämförande analys tillämpades.  

 

 

 

 

Styrkor: 

Inget bortfall. 

  

Datamättnad 

uppnåddes 

vilket leder 

till en ökad 

trovärdighet. 

 

En forskare 

genomförde 

samtliga 

intervjuer. 

 

Svagheter: 

Översättning 

från 

holländska 

till engelska 

kan innebära 

översättnings

fel. 

 

Värdering: 

Medel. 

 

 

I början upplevde de att det var svårt och att 

mycket stöd behövdes från vårdpersonal då de 

i början hade svårt att variera mat, men med 

tiden blev det mer varierat. Strategier för att 

kontrollera blodsockernivån var att på 

egenhand äta lite choklad för att stabilisera 

blodsockret. Då upplevs egenvården som 

räddningen i situationen. Deltagare som 

utsattes för hypoglykemi upplevde rädsla och 

visste att de inte åt rätt vilket ledde till att de 

visste vilka egenvårdsåtgärder de skulle utföra 

för att undvika komplikationerna. Egenvården 

upplevdes som användbar och de kände en 

trygghet i att de vet hur de kunde hantera sin 

situation i förebyggande syfte.  

 

De upplevde att det var viktigt att ha kontakt 

och stöd med vårdpersonal, någon att vända 

sig till med frågor, som ett komplement till 

egenvården. En trygghet i vardagen. En del 

förklarade att deras sambo/maka hjälpte till 

med matlagningen och mattider. De upplevde 

det som en viktig resurs till egenvården.  
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Oftedal, B. 

(2014). Perceived 

support from 

family and friends 

among adults 

with type 2 

diabetes. 

European 

Diabetes Nursing, 

11(2), 43-48. Från 

http://web.b.ebsco

host.com 

.db.ub.oru.se/ehos

t/pdfviewer 

/pdfviewer?vid=6

&sid=e1c3433f-

5652-42ae-

87084163fd55a13

5 

%40sessionmgr10

1  

 

Land: Norge. 
 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

vuxna med typ 2 

diabetes uppfattar 

stöd av familj och 

vänner samt hur 

ett sådant stöd 

kan påverka deras 

hantering av 

diabetes. 

Design/metod: En deskriptiv design 

med kvalitativ metod.  

 

Population: Inklusionskriterier var 

vuxna i åldrarna 30-65 år med 

diagnosen DMT2 som lever i 

sydvästra Norge, haft diagnosen i 

minst 1 år och kunna kommunicera på 

norska.  

 

Urvalsförfarande:  Deltagare 

rekryterades  från 3 ställen. 21 

personer gick med på att delta i 

studien men 2 personer hoppade av 

senare pga. arbete och sjukdom.  

 

Slutlig studiegrupp: Totalt 19 

personer deltog i studien. 

 

Datainsamling: Fokusgrupp med 

halvstrukturerade intervjufrågor som 

varade i 2 timmar.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

 

 

 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet urval. 

 

Redovisning av citat i 

texten som stärker 

resultatet ger en ökad 

trovärdighet.   

 

Bortfall är tydligt 

beskrivet och även 

anledningen till det.  

 

Svagheter: Översättning 

från norska till engelska 

kan innebära 

översättningsfel.  

 

Värdering: Medel. 

Egenvården upplevdes lättare att utföra med 

praktiskt stöd. Praktiskt stöd upplevdes som positivt 

av många deltagare. Några deltagare beskrev hur 

deras fruar var intresserade av kost och gillade att 

anpassa maten så det passade en person med 

DMT2, vilket upplevdes väldigt positivt då det blev 

lättare att upprätthålla en nyttig kost. En annan 

beskrev stöd där vänner går med på promenader och 

följer med till gymmet som var mycket uppskattat.  

 

Andra uttryckte stora svårigheter med att 

upprätthålla en hälsosam kost speciellt där anhöriga 

inte anpassade maten eller uppmuntrade till nyttig 

kost. 

 

Många upplevde en frustration när andra bestämde 

vad de skulle äta, t.ex. på en fest där värden hade 

lagat speciell mat till den med DMT2. Det 

upplevdes inte som positivt utan personen vill själv 

bestämma sin kost och inte bli tillrättavisad.    
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Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Rygg, L. Ø., By 

Rise, M., 

Lomundal, B., 

Strøm Solberg, 

H., & Steinsbekk, 

A. (2010). 

Reasons for 

participation in 

group-based type 

2 diabetes self-

management 

education: A 

qualitative study. 

Nordic Societies 

of Public Health, 

38, 788-793. 

doi:10.1177/1403

494810382475 

 

Land: Norge. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

orsakerna till att 

delta i 

gruppbaserad 

självhanterings 

utbildning för 

patienter med typ 

2 diabetes. 

Design/metod: Kvalitativ metod. 

 

Population: Inklusionskriterier var 

personer med DMT2 som var med 

självhanteringsgrupp på två sjukhus 

i centrala Norge.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

urval. 

 

Slutlig studiegrupp: 13 kvinnor 

och 9 män som var mellan 35 – 72 

år. 13 av deltagarna hade fått 

diagnosen inom de 4 senaste åren 

medan 4 av deltagarna hade haft 

diagnosen i mer än 10 år.  

 

Datainsamling: 

Fokusgruppintervjuer genomfördes 

och varade i 45- 60 min. Även 

individuella intervjuer genomfördes 

och de varade i 20 – 40 minuter. 

   

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Redovisning av 

citat i texten som 

stärker resultatet 

ger en ökad 

trovärdighet.   

 

Analysmetoden 

och bortfall är 

tydligt beskriven. 

 

Svagheter: 

Citaten har 

skrivits om och 

översatts från 

norska till 

engelska vilket 

kan innebära 

översättningsfel.  

 

Värdering: 

Medel. 

Deltagarna upplevde praktiska problem på grund av 

sjukdomen. De tyckte att det var svårt att hantera en bra kost 

och samtidigt få i sig tillräckligt med bra mat för en dag. De 

ville också få en bekräftelse på att den mat de åt var 

tillräckligt bra. De upplevde också problem med att planera 

och förbereda måltider till familjen. De upplevde att samtala 

med andra personer kunde påverka egenvården positivt. 

 

Andra problem som upplevdes var att känna en känsla av 

osäkerhet kring sin sjukdom. De kände sig oroliga och 

förvirrade kring kosten, medicinering och om potentiella 

komplikationer. De var osäkra på om de gjorde rätt saker och 

hur diabetes skulle påverkas av deras handlingar. 

Deltagarna upplevde att de fick otillräcklig information. 

Tillräcklig information beskrevs att det skulle hjälpa dem att 

lösa praktiska problem, lindra deras förvirring samt öka deras 

förtroende till att klara av sjukdomen. Deltagarna ville ha 

information om vad för kost de skulle äta och de ville ha en 

bekräftelse på att den egenvården som de utförde var 

tillräcklig. Deltagarna upplevde problem med att upprätthålla 

en god egenvård. De ville gå ner i vikt, äta hälsosammare och 

vara mer fysiskt aktiva men de tyckte att det var svårt att hitta 

motivationen till det.  
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Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Svedbo Engström, 

M., Leksell, J., 

Johansson, U.-B., 

& Gudbjörnsdottir, 

S. (2015). What is 

important for you? 

A qualitative 

interview study of 

living with diabetes 

and experiences of 

diabetes care to 

establish a basis for 

a tailored Patient-

Reported Outcome 

Measure for the 

Swedish National 

Diabetes Register. 

British Medical 

Journal Open, 6. 

doi: 10.1136/bm 

jopen-2015-010249 

 

Land: Sverige. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva viktiga 

aspekter i livet 

för vuxna 

individer med 

diabetes. 

Design/metod: Kvalitativ metod. 

 

Population: Vuxna med diabetes typ 1 (n=15) 

och typ 2 (n=14) i Sverige. Inklusionskriterier 

var svenska vuxna med diabetes typ 1 eller typ 2, 

över 18 år och kunna uttrycka sin situation på 

svenska.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. 

Intervjuer genomfördes och efter 25 framkom 

samma svar men yngre deltagare saknades därför 

gjordes ytterligare ett ändamålsenligt urval av 4 

yngre personer till studien, 2 av deltagarna 

användes till pilotintervjuer och 2 inkluderades i 

resultatet.  

 

Slutlig studiegrupp: 29 personer deltog i 

studien.     

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, de varade i 30-120 min.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

 

Styrkor: Redovisning av citat i 

texten som stärker resultatet 

ger en ökad trovärdighet.  

 

Datamättnad uppnåddes vilket 

leder till en ökad trovärdighet.  

 

Bortfall beskrivet och 

anledning till varför.  

 

Svagheter: Översättning från 

svenska till engelska kan 

innebära översättningsfel.  

 

Värdering: Medel. 

En deltagare upplevde att det var en 

ständig kamp att få bra matrutiner. 

En annan deltagare upplevde att när 

människor runt dig inte mår bra 

flyttas fokus till dem och din egen 

hälsa försummas. En person 

upplevde det negativa med 

diabetes, när människor frågade om 

personen kunde gå ut med dem 

efter jobbet, men personen måste gå 

hem för att hålla kostvanor. En 

annan deltagare upplevde rädsla 

över att hitta på aktiviteter eftersom 

personen kunde drabbas av 

hypoglykemi. 

  

En del personer upplevde negativa 

erfarenheter av vårdbesöken då de 

önskade att det fanns tid för att 

ställa frågor och få svar, de önskade 

också få komma på besök oftare då 

de upplevde att det skulle hjälpa 

dem att hålla bättre vanor.  
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Wellard, S. J., 

Sheree, R., & 

Rosey, K. (2008). 

Perceptions of 

people with type 

2 diabetes about 

self-management 

and the efficacy 

of community 

based services.  

Contemporary 

Nurse, 29(2), 

218-266. doi: 

10.5172/conu.673

.29.2.218 

Land: Australien. 

 

Syftet med 

studien var att 

försöka förstå hur 

människor 

hanterade deras 

diabetes på 

landsbygden/ 

regionala 

områden där det 

är begränsat antal 

sjukvårdspersonal 

med kompetens 

inom 

diabetesvård. 

Design/metod:  En explorativ design med 

kvalitativ metod.  

 

Population: Inklusionskriterier var fyra personer 

i åldern 55-65 år (3 kvinnor, 1 man), som hade 

diagnostiserats med typ 2-diabetes i minst två år, 

bodde i regionala Victoria och kunde förstå och 

tala engelska.  

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval. 

Rekrytering skedde genom att deltagarna svarade 

på annonser i tidningen.   

 

Slutlig studiegrupp: Fyra deltagare, tre kvinnor 

och en man.  

 

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 

intervjuer. Alla intervjuer spelades in.  

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

 

 

Styrkor: Redovisning av 

citat i texten som stärker 

resultatet ger en ökad 

trovärdighet.  

 

Svagheter: Inget tydligt 

syfte.  

 

Bortfall redovisas ej.  

 

Värdering: Medel.  

Deltagarna upplevde att kosten var en 

stor del i deras liv vilket medförde att de 

upplevde obehag i sociala sammanhang 

eftersom de hade vissa restriktioner att 

följa. 

 

Pinsamhet och skam upplevdes av 

deltagarna vid besök hos vänner när 

maten inte var anpassad till en person 

med DMT2.  

 

Deltagarna upplevde att de blev dömda 

av familj och vänner vid matval. 

Deltagarna upplevde läkaren som ett 

stöd vid egenvårdshantering.  

 

Familjens stöd upplevdes påverka 

deltagarnas egenvård. Där maka/sambo 

upplevdes som ett stöd gällande bra 

matval, portionsstorlek, fysisk aktivitet 

och för att deltagaren skulle följa upp 

sjukdomen. 



33 

 

          14(14) 

 
 
 

Författare, Titel, 

Tidskrift, Land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Yamakawa, M., 

& Makimoto, K. 

(2007). Positive 

experiences of 

type 2 diabetes in 

Japanese patients: 

An exploratory 

qualitative study. 

International 

Journal of 

Nursing Studies, 

45(7), 1032-1041. 

doi: https://doi. 

org/10.1016/j 

.ijnurstu.2007.05.

003 

 

Land: Japan. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förekomsten av 

positiva 

erfarenheter hos 

personer med 

DMT2. 

Design/metod: En explorativ design med 

kvalitativ metod. 

 

Population: Inklusionskriterier var personer 

med typ 2 diabetes och som pratade japanska. 

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval 

genomfördes där deltagarna rekryterades från två 

sjukhus i Japan. 2 deltagare exkluderades i 

resultatet pga. att partner medverkade vid 

intervjun och svarade på en del av frågorna.  

 

Slutlig studiegrupp: 17 personer deltog i 

studien.  

 

Datainsamling: Öppna intervjufrågor ställdes. 

Intervjutiden var i genomsnitt 1 timme. Bara 

positiva erfarenheter presenterades och de 

problem som uttrycktes exkluderades.   

 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

 

Styrkor: Bortfall och 

anledning till bortfall 

anges.  

 

Tydligt beskrivet urval.  

 

Svagheter: Deltagarens 

partner närvarade vid 

intervjun vilket kan 

påverka svaren från 

deltagaren och därmed 

påverka resultatets 

trovärdighet.  

 

Översättning från 

japanska till engelska 

kan innebära 

översättningsfel. 

 

Värdering: Medel. 

Egenvården upplevdes som anledningen 

till deras hälsa. Diagnosen gav deltagarna 

möjlighet till att ändra deras mat och dryck 

vanor som varit felaktiga och fokusera på 

det hälsosamma. Diabetes hade lett till att 

personerna ändrat vanor och mådde då 

bättre än vad de gjorde innan de hade 

sjukdomen. Diagnosen hade fått vissa 

personer att prioritera sig själva och 

fokuserade på egenvård. De är övertygade 

om att det var därför de inte drabbades av 

andra sjukdomar. Som en äldre person sa 

”Jag har levt till denna ålderdom eftersom 

jag utvecklade diabetes”. 

 

Egenvården upplevdes ha lett till ökat 

välbefinnande. Personernas känsla av 

välbefinnande hade ökat pga. ett nytt 

socialt nätverk eller deras förbättrade 

relationer med sin familj efter att de fått 

diagnosen.  

 


