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Sammanfattning 
 

Bakgrund: De senaste årtiondena har utvecklingen av diabetes typ 2 ökat i Sverige och andra 

länder. Sjukvårdpersonal har en viktig roll att identifiera negativa faktorer för att kunna 

främja och förbättra individens egenvård.  

Syftet: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. En integrerad 

analys användes för att sammanställa arbetet.  

Resultat: Familjen sågs som en anledning att ta vara på hälsan för att kunna leva ett långt liv 

utan att möta komplikationer. Det fanns deltagare som uppfattade att familjen inte gav 

stöttning i kostförändringar, detta ledde till att många upplevde det som svårt att följa 

kostrekommendationerna. Många kände att begränsningarna sänkte deras livskvalité, andra 

såg hälso-rekommendationerna som en chans att förbättra sin hälsa.  

Slutsats: Familj och omgivning hade en central roll i patienters egenvård, de kunde stötta 

egenvården samtidigt som de kunde uppträda som ett hinder. De patienter som lyckades 

upprätthålla god kost och träning upplevde en ökad livskvalité, detta var motiverande för att 

fortsätta sköta egenvården. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, Erfarenheter, Egenvård 
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1. Inledning 
Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) väcktes intresset för diabetes typ 2 som ett ämne 

att skriva om under examensarbetet. Under VFU fick författarna ökad förståelse och insikt i 

sjukdomen och vilka komplikationer den kan medföra. Författarna började förstå att patienters 

egenvård är en central och grundläggande del för att bevara hälsa och ökad överlevnad. 

Egenvård går att beskrivas som de handlingar en individ gör för att kunna bevara sitt 

välmående. Att jobba som sjuksköterska innebär utmaningar i mötet med patienter. Patienters 

erfarenheter av sin utförda egenvård vid diabetes stämmer inte alltid överens med vad 

sjuksköterskan har rekommenderat. Det är viktigt att ha kunskap och förståelse om patienters 

erfarenheter av sin sjukdom för att kunna möta deras behov av omvårdnad och stöd. 

Författarna har beskrivit patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 genom att 

utföra en systematisk litteraturstudie. Genom att sammanställa och värdera publicerat 

forskningsresultat vill författarna öka förståelsen för vuxna patienter med diabetes typ 2 och 

deras upplevelser vid egenvård av sjukdomen. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Historiskt perspektiv på diabetes  
Under de senaste tre årtiondena har utvecklingen av fetma och diabetes typ 2 ökat i världen, 

likaså har därmed hälsorelaterade sjukdomar och komplikationer av diabetes typ 2 också ökat. 

Orsakerna till diabetesepidemin är inbäddad i en komplex situation där genetiska faktorer 

samt miljöfaktorer kan samspela vid eventuell insjuknad (Lei,, Dianna., Magliano., & Zimmet 

2011). Enligt internationella diabetesfederationen kommer diabetes år 2040 stiga till 642 

miljoner nya fall av diabetes typ 2 om inte en förändring sker. Detta kommer kosta 673 

miljarder amerikanska dollar för hälso- och sjukvården, vilket motsvarar 5720 miljarder 

svenska kronor (Diabetesförbundet, 2017).  

 

En faktor som bidrar till ökning av diabetesfall är den ekonomiska utvecklingen som sker 

globalt. Detta medför kulturella och sociala förändringar som gör att människor världen över 

ändrar sina levnadsvanor. Folkgrupper som lämnar en traditionell livsstil på landsbygden och 

flyttar in till större städer tenderar att ändra sitt livsmönster. Risken att utveckla diabetes typ 2 

ökar och ofta omedvetet. (Diabetesförbundet, 2017). 

 

2.2 Diabetes mellitus typ 2 
Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när bukspottkörteln inte längre kan producera 

insulin eller när en person inte kan använda sig av det insulin som finns i kroppen. Insulin är 

ett hormon som fungerar som en nyckel för att låta glukos från maten passera från blodet in i 

cellerna. Att inte kunna producera insulin eller använda det effektivt leder till ökade 

glukosnivåer i blodet, även kallat hyperglykemi. Att som typ 2 diabetiker ha hyperglykemi 

under längre tid kan leda till skador på de små blodkärlen. (International Diabetes Federation, 

2017). 

 

I Sverige finns 450 000 individer som har diagnosen diabetes, av dem har 85 till 90 procent 

diabetes typ 2. En orsak till detta ligger i att många individer som har diabetes typ 2 är 

överviktiga. Förutom övervikt så kan en ohälsosam kosthållning och stillasittande livsstil 

också leda till diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 2017).  

 

En annan riskfaktor till att utveckla diabetes typ 2 är hög ålder (ibid). Med ålder minskar 

muskelmassan och istället ökar fettvävnaden, samtidigt så försämras glukosupptaget i muskel-
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, fett- och levervävnad som leder till insulinresistens. Ett för högt blodsocker under lång tid 

kan leda till svåra komplikationer, däribland hjärt- och kärlsjukdomar, ökad risk för stroke, 

blindhet och tidig död (Tomlin & Asimakopoulou, 2014). 

 

2.3 Synen på egenvård vid diabetes  
I studien av Jallinoja., Absetz., Kuronen., Nissinen., Talja., Uutela., & Patja (2007) kom 

studiens författare fram till att det stora hindret vid behandling av livsstilsrelaterade 

sjukdomar är att patienterna själva inte vill ändra sina vanor. Patienterna i fråga hade 

otillräckligt med kunskap för att förstå de allvarliga komplikationerna av sin sjukdom. 

Majoriteten av läkare och sjuksköterskor var enade om att information, motivation och stöd 

till patienten är en viktig del av sina arbetsuppgifter. Många av sjukvårdspersonalen kände 

dock att de inte hade tillräckliga färdigheter i livsstilsrådgivning vid patientmöten. 

 

Det kräver engagemang på flera plan av individen för att uppnå god egenvård. Det som kan 

påverka individens egenvård till det positiva och negativa är demografiska, socioekonomiska 

och sociala faktorer samt förutsättningar. Hälso- och sjukvårdens roll är att identifiera 

negativa faktorer för att kunna främja och förbättra individens egenvård (Shrivastava., 

Shrivastava., & Ramasamy 2013). 

 

Anhöriga har i flera sammanhang haft inflytande på patienter med diabetes typ 2 och deras 

egenvård av sjukdomen. Stöd från närstående spelar en avgörande roll för att upprätthålla en 

god livsstil för diabeteshantering. Dock kan familjen också upplevas som icke-stödjande och 

utgöra ett hinder för egenvård då diabetes och dess behandling även kan komma att påverka 

anhörigas livsstil på flera nivåer. Detta kan till exempel medföra olika typer av psykiska 

påfrestningar (Rosland & Piette, 2010). 

 

2.4 Patientundervisning  
Färdighet och fördjupad kunskap hos sjuksköterskan är betydelsefull vid mötet med patienter 

och deras familjer. Många patienter med diabetes typ 2 kan hantera sin egenvård hemma 

eftersom att patienterna och vårdpersonalen har ett gott samarbete. Patienter som inte följer 

sjuksköterskan rekommendationer grundar det i sin subjektiva upplevelse av att leva med sin 

sjukdom. När patienter kan hantera de dagliga sysslorna som tillhör sjukdomen, som till 

exempel att kontrollera blodsockret, kan de känna sig mindre oroliga och stressade (Murray, 

2001).  

 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom som kräver tid och engagemang av hälso- och sjukvården. 

De nationella riktlinjer som finns för diabetesvården i Sverige riktas mot screening, 

prevention, levnadsvanor, glukoskontroll och omvårdnad. En central rekommendation är att 

alla diabetespatienter ska bli erbjudna gruppbaserade patientutbildningar som leds av personal 

med kompetens inom ämnet. Det ska även erbjudas kulturellt anpassad utbildning då alla har 

olika syn på hälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.5 Orems teori om egenvård 
Dorothea Orems teori om egenvård handlar om patienters förutsättningar och behov till stöd 

av egenvård. Orems teori “Self-care Deficit Nursing Theory” består av flera teorier som 

tillsammans bildar en helhet där målet är att uppnå egenvårdsbalans. Orem beskriver att syftet 

med sjuksköterskans omvårdnad är att uppmuntra och främja förmågan till egenvård hos 

patienter. Patientundervisning ska erbjudas för att patienter ska utveckla sin kunskap om 

sjukdomen för att sedan tillsammans med en sjuksköterska forma en individanpassad 

omvårdsplan. Teorin kan ses som en balansmodell där individens resurser och krav utgör en 
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balans eller obalans. När det uppstår en obalans i individens egenvård leder det till ökat 

omvårdnadsbehov (Orem & Taylor, 2011). 

 

Problemformulering 
Diabetes typ 2 är en vanlig folksjukdom i Sverige. Individer som utvecklar diabetes ska få 

ökade kunskaper och stöd för att hantera sin sjukdom varje dag. Sjuksköterskor är en utav de 

grupper av vårdpersonal som patienter kommer i kontakt med i syftet att söka vård. 

Sjuksköterskor har kunskap om diabetes och faktorer som kan påverka sjukdomen, samtidigt 

behövs ökad kunskap och förståelse av patientens egna upplevelser. Patientens erfarenheter 

ger viktig kunskap om hur de hanterar sin sjukdom från sitt subjektiva perspektiv, vilket inte 

alltid överensstämmer med sjuksköterskan rekommendationer. Genom att beskriva patienters 

erfarenheter av sjukdomens egenvård kan det i framtiden hjälpa sjuksköterskan till bättre 

omvårdnad och råd samt rekommendationer.  

 

3. Syfte 
 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 

 

4. Metod 
 

4.1 Design 

Denna litteraturstudie genomfördes med en deskriptiv design genom systematiska sökningar. 

En litteraturstudie är en studie där en specifik fråga ställs och svaras på genom strukturerade 

sökningar i databaser. En integrerad analys användes för att sammanställa arbetet och för att 

ge en överblick av resultatet (Kristensson, 2014).   

 

4.2 Sökstrategi  
Utifrån syftet togs nyckelorden diabetes mellitus typ 2, egenvård och erfarenheter ut. De 

sattes sedan in i Svenska MeSH för att få fram sökord. Svenska MeSH definierade ordet 

egenvård som “att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha 

utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående”. De 

engelska synonymerna var ”self-care” och ”self-management” vilket fanns i bredare och 

snävare termer. En snävare term var ” blood glucose self-monitoring” som översattes till 

”självadministrering och monitorering av blodsockernivåer på egen hand utan besök på 

kliniskt laboratorium”. En annan snäv term var ”self administration” som översattes till 

”administrering av ett läkemedel eller kemikalier av individen själv under ledning av en 

läkare”(Karolinska Institutet, 2017).  

 

Författarna gjorde artikelsökningar med hjälp av ämnesord i databaserna Cinahl, Medline och 

Psycinfo. I vissa fall gjordes fritextsökningar för att ge en bredare sökning. Begränsningarna 

som användes i Cinalh var english language och peer reviewed, i Medline och PsycInfo 

användes english language. Ämnesorden kombinerades med hjälp av de booleska 

operatorerna AND och OR. All sökhistorik finns presenterad i bilaga 1.  

 

Den första sökningen gjordes 2017-11-10  i databasen Cinahl. Författarna använde sig av 

Cinahl Headings för att få fram ämnesorden (MH ”Diabetes Mellitus, Type 2”), (MH ”Blood 

glucose Self-Monitoring”), (MH ”Self Care”), (MH ”Life Experiences”) och (MH 

”Attitude”). I den sökningen kombinerades ämnesorden vilket gav 17 stycken träffar varav 17 
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stycken titlar lästes av författarna. Av dessa 17 artiklar lästes sex stycken abstract. Fyra hela 

artiklar lästes och två artiklar användes sedan i resultatet.   

 

Den andra sökningen i Cinahl gjordes 2017-11-16, denna gång kombinerades ämnesord från 

Cinahl Headings med fritextsökningar. Anledningen till detta var för att få en bredare 

sökning. Från Cinahl Headings fick författarna fram ämnesorden (MH ”Diabetes Mellitus, 

Type 2”), (MH ”Self Care”) och (MH ”Qualitative Studies”). Dessa ord kombinerades med 

fritextsökningarna Experience*, Perspective*, Attitude*, View*. Sökningen gav 137 träffar 

varav 137 titlar lästes. Författarna läste därefter 10 abstract och sedan fyra stycken hela 

artiklar. I slutändan användes fyra stycken artiklar till resultatet.  

 

I den första sökningen i Medline 2017-11-09 användes MeSH för att få fram ämnesorden 

(MH ”Diabetes Mellitus, type 2”), (MH ”Self Care”), (MH ”Blood Glucose Self-

Monitoring”), (MH ”Attitude”) och ”experience”. Dessa ämnesord kombinerades i den 

faktiska sökningen och gav 171 träffar. Författarna läste 171 titlar och sedan 10 stycken 

abstract. Fem stycken hela artiklar lästes och författarna bedömde utifrån urvalskriterierna att 

två av dessa skulle användas i resultatet. 

 

I den andra sökningen på Medline, 2017-11-16, kombinerade författarna ämnesord och 

fritextsökningar i syftet att få bredare sökningar. Ämnesorden (MH "Diabetes Mellitus, Type 

2") och (MH ”Self Care”) togs fram från MeSH. Fritextsökningarna som gjordes var 

Experience*, Attitude* och View*. Ämnesorden och fritextsökningarna kombinerades till en 

sökning som gav 827 träffar varav de 120 första titlarna lästes. Författarna läste sex abstract, 

två hela artiklar och behöll en artikel till resultatet. 

 

I den tredje sökningen på Medline, 2017-11-16 kombinerade författarna ännu en gång 

ämnesord med fritextsökningar. Ämnesorden (MH "Diabetes Mellitus, Type 2"), (MH ”Self 

Care) och (MH ”Qualitative research”) kombinerades med fritextsökningarna Experience*, 

Perspective*, Attitude* och View*. Syftet med ämnesordet ”Qualitative research” var att få 

fram kvalitativa studier. Sökningen gav 125 träffar varav 125 titlar lästes. Författarna läste 

sedan sex abstract, en hel artikel och använde sedan den till resultatet.  

 

Sökningen på PsycInfo gjordes 2017-11-10. Med hjälp av Thesaurus fick författarna fram 

ämnesorden DE ”Type 2 Diabetes”, DE ”Self-Management”, DE ”Experiences (Events)”, DE 

”Life Experiences”, DE ”Attitudes” och DE ”Self-Monitoring”. Ämnesorden kombinerades i 

den slutgiltiga sökningen vilket gav 313 träffar. Författarna läste 50 titlar, två abstract och 

därefter en hel artikel. Den artikeln användes sedan i resultatet.  

 

4.3 Urval  
Inklusionskriterier för studierna var att det skulle beröra individer med en ålder över 18 år. 

Studierna skulle ha en kvalitativ ansats och de skulle endast vara originalstudier samt 

publicerade mellan 2007-2017. 

Exklusionskriterier var studier som saknade etiskt godkännande, studier med mixade metoder, 

och studier som berörde patienter med typ 1 diabetes mellitus.  

 

Urvalsprocessen bestod av tre steg, det första steget var att läsa titlar, det andra var att läsa 

abstract och det sista var att läsa hela artiklar. Med alla sex sökningar som gjordes läste 

författarna sammanlagt 620 titlar. Beroende på titeln och dess relevans för syftet valde 

författarna ut studier som gick vidare till det andra urvalet. I det andra urvalet läste författarna 

gemensamt 40 stycken abstract och tog efter varje avslutat abstract ett beslut huruvida studien 
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skulle vidare till nästa steg i urvalsprocessen, med urvalskriterierna som stöd. Från de 40 

abstracten så valde författarna 16 stycken studier som lästes i sin helhet. Av dessa 16 studier 

passerade 12 stycken studier inklusion- och exklusionskriterierna (Bilaga 1, sökmatris).  

 

4.4 Granskning  
En kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes utifrån Kristenssons (2014) mall för 

”trovärdighet i kvalitativ forskning”. Granskningens syfte var att undersöka artiklarnas 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Tillförlitlighet handlar om studiens 

sanningshalt, överförbarhet handlar om till vilken grad resultatet går att tillämpa i andra 

situationer än den som studien belyser. Verifierbarhet handlar om huruvida resultatet finns 

representerat i studiens material och giltighet handlar om materialets stabilitet. Författarna 

granskade de 12 artiklarna var för sig. Sedan diskuterade de artiklarnas kvalité utifrån de olika 

kriterierna. I slutändan hade 11 artiklarna hög kvalité och en artikel hade lägre kvalité vilket 

ledde till att författarna exkluderade den. Artikeln som exkluderades saknade tillräcklig 

beskrivning i dataanalys, datainsamling och saknade även citat ur intervjuerna.  

 

4.5 Bearbetning och analys 
I bearbetning och analys av artiklarna valde författarna en induktiv ansats och gjorde en 

integrerad analys vilket innebär att resultatet sammanställs och analyseras i olika steg. 

(Kristensson, 2014). Författarna läste varje artikel individuellt och sedan tillsammans för att 

söka efter likheter eller olikheter i resultaten. På så sätt gick det att urskilja fynden från 

artiklarna. Efter genomläsningen av artiklarna skapade författarna olika kategorier var för sig. 

De jämförde sedan kategorier och kom i samråd överens om vilka kategorier som skulle 

användas. Detta gjorde att artiklar med likheter hamnade under samma kategori. Sedan fylldes 

kategorierna på med underrubriker. I slutändan skapades tre huvudkategorier och sex 

underkategorier.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Enligt svenska etiska prövningslagen (SFS2003:460) ska en litteraturstudie alltid grunda sig 

på data som är etiskt godkänd samt fått ett formellt etiskt tillstånd att undersöka fenomenet i 

fråga (Kristensson, 2014). Forskarna i studierna som har använts har som skyldighet att 

ansvara för deltagarnas hälsa och integritet. Detta innebär att valmöjligheten att kunna avbryta 

sitt deltagande ska kunna ske utan några följder som t.ex. bli ifrågasatt eller få sämre vård 

(Sveriges läkarförbund, 2014). Under tidens gång som studien utförs ska forskningen följa de 

aktuella lagstiftningarna där alla lagstiftningar ska utgå från autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen (Kristensson, 2014).  

 

För att säkerställa att principerna respekteras har författarna endast använt artiklar baserade på 

etiskt godkända studier från respektive land. Författarna granskade resultatet och huruvida 

artiklarnas författare kan ha vinklat resultatet utifrån egna åsikter. Detta genom att ta med 

material eller metoder som kan vara fördelaktigt till det fenomen som undersökts.  

 
5. Resultat 
 

Resultatet presenteras i form av olika kategorier. Från analysarbetet genererades tre 

huvudkategorier och sex underkategorier fram som svarade mot syftet. Artiklarna i resultatet 

finns presenterade i figur 1. Flertalet artiklar beskrev hur familjen var en nyckel för god 

egenvård samtidigt som den beskrevs som ett hinder i andra artiklar. Att utföra egenvård på 

arbetsplats och i sociala sammanhang beskrevs som svårt att hinna med på grund av dålig 
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förståelse av omgivningen för sjukdomen. Livsstilsförändringarna som var rekommenderade 

av sjukvården upplevdes som svåra att följa. Flertalet av artiklarna nämnde framförallt att 

patienter upplevde kost och träning som besvärligt då det krävde mycket tid och engagemang. 

 

Figur 1. Resultatredovisning  
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5.1 Upplevelsen av familjen som stöd eller hinder för att uppnå egenvård 
Denna huvudkategori beskriver hur familjen kunde vara ett stöd till egenvård samtidigt som 

den kunde vara ett hinder.  

 

5.1.1 Känslan av stöd till egenvård från familjen 

Familjen var en motiverande faktor för deltagarnas egenvård, de sågs som en anledning att ta 

vara på hälsan för att kunna leva ett långt liv utan att möta komplikationer (Carolan., Ferrari., 

& Holman 2014). Familjen var även ett viktigt stöd för fungerande egenvård då de bland 

annat såg till att individen åt rätt kost och även kunde avråda från sämre kost (Seligman., 

Mendenhall., Valdovinos., Fernandez., & Jacobs 2014).  

 

Deltagare upplevde att familjen var till hjälp med praktiska saker i hemmet för att minska 

stress och ångest i vardagen, de hjälpte även till att påminna om samt hjälpa till med 
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läkemedel, förberedelse och planering av mat. Anhöriga kunde även vara med i varje steg i 

sjukdomen och hjälpa till med att mäta blodsocker och administrera insulin. Många kunde 

därför förlita sig på anhöriga om en nödsituation skulle uppstå då de hade kunskap nog att 

kunna hantera det, som till exempel akut lågt blodsocker (Majeed-Ariss., Jackson., Knapp., & 

Cheater 2015; Moser., Van Der Bruggen., Widdershoven., & Spreeuwenberg 2008). Att dela 

information om diabetes till vänner var inte lika vanligt, men i några fall ansågs det vara 

viktigt då de också kunde ingripa vid nödsituationer (Lundberg & Thrakul, 2011).  

 

5.1.2 Upplevelsen av begränsningar från familjen  

Det fanns skillnader i hur det talades om stöd mellan könen. När mannen fick diagnosen så 

ändrades hela familjens livsstil, när kvinnan däremot fick diagnosen ändrades endast hennes 

livsstil. Männen berättade om deras fruars positiva stöd samtidigt som kvinnor istället kände 

sig isolerade från familjen (Mathew., Gucciardi., De Melo., & Barata 2012).  

 

Många deltagare beskrev att de inte ville vara en börda för familjen då sjukdomen krävde en 

stor del av deras tid. Tid att umgås och vara till hands för familjen gick istället till att träffa 

läkaren eller andra sjukdomsrelaterade möten (Carolan et al., 2014). När hushållet hade sämre 

ekonomi kunde medicin prioriteras bort då saker för familjen gick framför. Det som var 

kostsamt var bland annat diabetesskor och medicin som var rekommenderade av läkare (Hu., 

Amirehsani., Wallace., & Letvak 2013: (Seligman et al., 2014; Henderson., Wilson., Roberts., 

Munt., & Crotty 2014).  

 

Kvinnliga deltagare beskrev sin roll som att vara en bra fru och förälder, det resulterade i att 

familjens behov gick framför deras egna. Dessutom var egenvård svårt när barnen var unga 

och krävde mycket tid. När barnen blev äldre blev det lättare att prioritera sig själv (Lundberg 

& Thrakul, 2011). Familjen beskrevs av många som det viktigaste i livet. Andra deltagare 

upplevde att individuell hälsa var det centrala i livet då de ansåg att det var nödvändigt med 

bra hälsa för att kunna fullgöra sina sysslor i hemmet (Seligman et al., 2014). 

 

Flera deltagare beskrev frustration när familjen inte var involverade i deras sjukdom. 

Deltagarna önskade att närstående kunde vara till hands vid medicinering och/eller 

blodsockerkontroll (Hu et al., 2013). Därför beskrev många sin diabetes som fysiskt, 

emotionellt och socialt svår att leva med i vissa situationer (Hu et al., 2013; Carolan et al., 

2014).  

 

5.2 Känslan av arbetsliv och sociala aktiviteter som ett hinder för att uppnå god 

egenvård  
Denna kategori tar upp deltagarnas upplevelse av egenvård kring arbetsliv och sociala 

evenemang och hur detta försvårade förmågan att utföra egenvård. 

 

5.2.1 Jobb som hinder till egenvård 

Deltagare beskrev det som svårt att utföra egenvård på arbetsplatsen. Att finna tid till att 

engagera sig till måltider och hinna med att göra matförberedelse upplevdes som besvärligt 

(Carolan et al., 2014). Ett annat problem var att det inte alltid fanns tid att ta raster för att äta 

eller vila (Majeed-Ariss et al., 2015). Deltagarna beskrev att det krävdes samordning med 

tiden för medicinering i samband med måltider. Det kunde även hända att det glömdes bort 

och att deltagarna istället fick medicinera när de kom hem (Hu et al., 2013). Många deltagare 

upplevde att de var trötta efter arbetsdagen på grund av kraven från egenvården. Andra 

upplevde att deras diabetes inte påverkade deras jobb, allt berodde på vad för jobb deltagarna 

hade (Majeed-Ariss et al., 2015). 
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5.2.2 Sociala situationers påverkan på egenvård 

Flertalet studier beskrev olika sociala situationer som var påfrestande för deltagarna, det 

gjorde att många inte kände sig manade till att genomföra aktiviteter utanför hemmet. Att vara 

på restaurang eller hos vänner lockade till mat som inte var bra för deltagarna. De menade att 

risken för att få ett svajande blodsocker ökade vilket ledde till att många deltagare sällan gick 

ut. Några deltagare beskrev även att det var svårt att komma ihåg att ta medicin och äta vid 

rätt tider när de inte var hemma. Trots att många hade mycket kunskap om rekommenderad 

kost var det svårt att neka när det erbjöds mat som de skulle undvika (Whitehead., Crowe., 

Carter., Maskill., Carlyle., Bugge., & Frampton 2016; Lundberg & Thrakul 2011; Carolan et 

al., 2014).  

 

Det fanns skillnader på hur män och kvinnor hanterade sociala sammanhang. Kvinnliga 

deltagare var inte blyga för att utföra egenvård eller följa sina hälsorekommendationer 

offentligt. Visste de att det fanns en mikrovågsugn på en restaurang tog de med egen mat. 

Männen hade svårare att uppvisa sin diabetes i sociala sammanhang. Istället för att gå på 

fester eller liknade situationer där de visste att de kunde falla för dålig kost eller dryck 

stannade de ofta hemma (Mathew et al., 2012). 

 

5.3 Upplevelsen av behov av livsstilsförändringar 
Kategorin livsstilsförändringar tar upp deltagarnas svårigheter att fullfölja rekommenderad 

kost och träning. Kategorin tar också upp positiva upplevelser av livsstilsförändringar som 

resultat av egenvården. 

 

5.3.1 Svårighet att fullfölja kost och träning 

Att träna och äta hälsosamt beskrevs som svårt att upprätthålla när stödet hemma inte var gott 

nog (Hu et al., 2013). Familjemedlemmarnas stöd upplevdes som bristande när en ny diet 

introducerades då de inte hade förståelse för varför de plötsligt behövde byta kostvanor. 

Många deltagare var oroade över hur den nya kosten skulle påverka familjen och vad de 

skulle tycka om de förändrade kostvanorna. Detta ledde till att många upplevde det som svårt 

att följa kostrekommendationerna. Tidsaspekten diskuterades som en faktor som försvårade 

kosthållning då det krävde mer tid. Deltagare ansåg att tiden var för knapp för att hinna laga 

kostrekommenderad mat till sig själv och sedan laga mat till resten av familjen. Istället åt 

många deltagare maten som de serverade till familjen för undgå stress. Deltagare uttryckte 

även en rädsla för att familjemedlemmar skulle bli hungriga igen om de endast serverades mat 

som deltagarna blivit rekommenderade att äta (Lundberg & Thrakul, 2011; Hu et al., 2013; 

Seligman et al., 2014).  

 

Olika deltagare beskrev att deras kulturella bakgrund ibland var en anledning till att de hade 

svårt att följa kostrekommendationer, många traditionella maträtter innehöll råvaror med 

mycket kolhydrater som till exempel ris, kött och bröd. Trots kunskap om 

kostrekommendationer var det många deltagare som hade svårt att undvika icke 

rekommenderad mat (Mathew et al., 2012; Carolan et al., 2014; Hu et al., 2013; Lundberg & 

Thrakul 2011).  

 

Att ändra på rutiner upplevdes av många deltagare som svårt, det krävdes planering och 

disciplin för att inte återgå till gamla vanor. Matförberedelser var viktigt för att undvika att 

köpa snabbmat (Carolan et al., 2014; Hu et al., 2013).  De beskrev relationen till sin diet som 

frustrerande, att det krävdes kunskap och att de behövde vara konstant medvetna om vad som 

skulle ätas (Whitehead et al. 2016). I en studie utförd av Mathew et al. (2012) hade manliga 



11 
 

deltagare lättare att anpassa sig och såg inte matbegränsningar som ett hinder till skillnad mot 

kvinnor. Flertalet av de kvinnliga deltagarna beskrev att de slarvade med dieten och att de 

hade svårigheter med att hitta substitut för mat som de tidigare åt. Männen i studien 

diskuterade inte begränsningar kring mat utan istället om substitut för mat och att hitta ett 

nyttigare alternativ. Männen hade även lättare att ge upp deras gamla diet eftersom de hade 

enklare att hitta en ny kostplan att ersätta det med. De manliga deltagarna var dessutom mer 

villiga att experimentera med mat, träning och medicin för att kunna se påverkan på 

blodsockret. 

 

Deltagarna i Henderson et al. (2014) beskrev att de hellre talade med en dietist, framför en 

läkare, angående information om kost. Deltagarna tyckte att en dietist kunde förklara och 

förmedla informationen bättre då de talade på deltagarnas nivå vilket gjorde informationen 

mer lättförståelig. När läkaren informerade om kost upplevdes det som för komplicerat och 

svårtytt. Detta resulterade i att deltagare kände en rädsla inför att misslyckas. En kvinnlig 

deltagare i studien av Lundberg & Thrakul (2011) beskrev att hon inte förstod vad läkaren 

informerande om vilket ledde till att hon istället inte åt något på grund av rädsla för att göra 

fel.  

 

5.3.2 Upplevelsen av den nya livsstilsförändringen 

Deltagarna i Hörnsten., Jutterström., Audulv., & Lundman (2010) förstod att god egenvård 

skulle förbättra deras hälsa. Dock fanns det en underliggande oro att egenvården skulle 

minska deras välbefinnande då egenvården i sig ställde många nya krav på deltagarna. 

Deltagare från Whitehead et al. (2016) beskrev att de nådde en vändpunkt där egenvården 

blev betydelsefull. De beskrev att de nådde en balans mellan sjukdomens krav och att få ett 

meningsfullt liv. Med ökad kunskap och förståelse kunde de själva göra förändringar i 

vardagen. Många deltagare beskrev att de blev bättre på att mäta sitt blodsocker mer ofta än 

tidigare och att de i samband med detta började se kosten och träningens påverkan på 

blodsockret.  

 

Deltagare som upprätthöll deras förändringar i kost och träning insåg att det var gynnsamt 

med bra mat och träning eftersom att de kunde undvika regelbunden medicinering (Hörnsten 

et al., 2010; Lundberg & Thrakul, 2011). Som resultat av detta gick deltagare ner i vikt vilket 

även motiverade många att fortsätta med den nya hälsosamma livsstilen (Whitehead et al., 

2016). Det fanns dock deltagare som ansåg att endast läkemedel kunde användas som 

behandlingen för diabetes och att bra mat och träning enbart var bra för hälsan (Hörnsten et 

al., 2010). 

 

I vissa fall accepterande och uppskattade deltagarna sin diagnos och tog detta som en chans 

att lära sig att leva ett mer hälsosamt liv. Egenvården resulterade i en ökad livskvalitet samt 

hjälpte deltagarna till en bättre hälsa och att kunna fullfölja framtida planer och mål i livet 

(Hörnsten et al., 2010; Carolan et al., 2014). Den nya och hälsosamma livsstilen 

implementerades och gav positiva resultat. Deltagarna blev övertygade om att leva hälsosamt 

gynnande för att få ett bra liv. De menade att alla borde leva såhär och inte bara de som har 

diabetes. Att gå till gymmet gav energi och deltagarna blev motiverade av att gå ner i vikt 

samtidigt som det ökade chanserna att minska på medicinerna (Tanenbaum., Leventhal., 

Breland., Yu., Walker., & Gonzalez 2015). 
 

Resultatsammanfattning 
I första huvudkategorin Upplevelsen av familjen som stöd eller hinder för att uppnå egenvård 

beskrivs familjen som en stöttande del till egenvård, men familjen kunde även uppträda som 
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ett hinder. Familjen var stöttande genom att öka sin kunskap för sjukdomen och hjälpa till 

med vardagssysslor. Anhöriga kunde vara med i alla steg, från blodsockerkontroll till 

administrering av insulin. Samtidigt kunde familjens behov komma i första hand. Som kvinna 

var det svårare att utföra egenvård då unga barn kunde ta tid samt tidsbristen till att laga mat 

till familjen och sig själv. I huvudkategorin Känslan av arbetsliv och sociala aktiviteter som 

ett hinder för att uppnå god egenvård beskrivs arbetslivet och hur det kunde hindra 

egenvården då det inte alltid fanns tid att sköta läkemedelsadministrering. Kvinnor och män 

beskrev hur sociala aktiviteter kunde locka till att äta mat som skulle undvikas, det gjorde att 

de stannade hemma för att minska risken för ett högt blodsocker. Sista huvudkategorin 

Upplevelsen av behov av livsstilsförändringar tog upp svårigheterna i att förändra och 

fullfölja sin kost och träning. Många kände att begränsningarna som kom med egenvård 

sänkte deras livskvalité. Samtidigt såg andra hälso-rekommendationerna som en chans att 

förbättra sin hälsa. Med tiden lyckades flera deltagare hitta balans mellan sjukdomens krav 

och att få ett meningsfullt liv. 

 

6. Diskussion 
 

Metoddiskussion  
Valet att använda deskriptiv design hjälpte att svara på syftet i litteraturstudien, då syftet var 

att undersöka patienters erfarenheter av egenvård. Vid sökning för artiklar användes tre 

databaser: Cinahl, Medline och Psycinfo. Dessa databaser inriktar sig mot omvårdnad, 

medicin och psykologi vilket gjorde de lämpliga för denna studie. Att använda fler än en 

databas och att använda passande databaser utifrån syftet ökar trovärdigheten för studien 

(Kristensson, 2014). 
  
Styrkor med sökorden var att de, utifrån syftet, i samråd med handledare togs fram från 

Svenska MeSH. De booleska sökoperatorerna AND och OR användes för att kombinera 

sökorden. Majoriteten av sökorden kombinerades med AND. Detta gav färre resultat jämfört 

med sökoperatorn OR. Dock ansågs sökningarna ge tillräckligt med träffar. Bortsett från 

enstaka olika fritextsökningar, kombinerades sökord på liknande sätt i de olika databaserna 

för att få så relevanta sökningar som möjligt.  
  
En svaghet i sökorden utifrån syftet var ordet ”erfarenhet” då det har en oklar översättning i 

svenska MeSH. Detta innebar att författarna fick försöka hitta likande sökord vilket kan ha 

påverkat sökningsresultatet. 
  
Totalt sett lästes 620 titlar. Att inte läsa titlarna på alla träffar som sökningarna gav var ett 

beslut som författarna själva tog. Detta beslut grundades på att författarna upplevde att de fick 

en känsla för när de uppnådde artikelmättnad. Att endast originalstudier med en kvalitativ 

ansats användes ansågs av författarna vara en styrka. Att använda originalstudier var av vikt 

för att säkerställa att det var den primära källan. Faktorer som kan ha påverkat resultatet var 

att endast kvalitativa studier inkluderades då kvalitativa studier ofta har färre antal deltagare 

jämfört med kvantitativa studier. Detta betyder att resultatet från kvalitativa studier inte går att 

generalisera, dock beskrivs deltagares erfarenheter vilket gör att det blir överförbart till 

individer med diabetes typ 2. Kvalitativa studier användes för litteraturstudien då syftet var att 

beskriva erfarenheter och öka förståelsen för ämnet. 

 
Författarna valde att inkludera studier från flertalet länder för att kunna belysa olika kulturers 

perspektiv av egenvård. Att inkludera studier från hela världen kan påverka resultatet då olika 

länders förutsättningar spelar en faktor. Att använda artiklar som vänder sig mot till exempel 
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specifika etniska grupper är en svaghet och en styrka. Det är en svaghet eftersom det inte är 

generaliserbart till övriga världen men en styrka då det är överförbart till just den gruppen. 
Studier som genomförts tidigare än 2007 exkluderades då studier äldre än 10 år inte ansågs 

vara aktuella nog. Det går att problematisera kring studierna som användes och huruvida 

aktuella de var. Eftersom att det var svårt för författarna att avgöra hur fort forskningen om 

diabetes går framåt var det dessutom svårt att avgöra hur aktuell forskningen från 10 år 

tillbaka var. Därför kan det ses som en svaghet att författarna inte valde ett smalare spann, 

som till exempel fem år, på studiernas åldersgräns. 

 
För att öka litteraturstudiens tillförlitlighet användes Kristenssons (2014) mall för 

”trovärdighet i kvalitativ forskning”. Utav de 12 artiklar som granskades hade 11 god till hög 

kvalité. En artikel exkluderades då den bedömdes ha för låg kvalité. Något som ytterligare 
stärkte tillförlitligheten var att författarna, utan att påverka varandra, granskade artiklarna var 

för sig och sedan i samråd kom överens om vilka artiklar som uppnådde god kvalité. I 

bearbetningen och analysen av det insamlade materialet gjordes en induktiv analys. 

Författarna analyserade, hittade likheter och skapade kategorier var för sig. Slutgiltiga 

kategorier och underkategorier togs sedan fram i samråd efter diskussioner och jämförelser. 

Att författarna oberoende av varandra analyserade materialet ökar trovärdigheten i studien 

(Kristensson, 2014). 

 
Författarna förstår att förförståelsen kan ha påverkat arbetet. Därför var det viktig att under 

processens gång samtala om förförståelse för att öka resultatets trovärdighet. Att diskutera sin 

förförståelse inför ämnet med sin skrivpartner stärker arbetets trovärdighet. 
Eftersom att författarna inte har engelska som modersmål och artiklarna är skriva på engelska 

så finns det risk för missuppfattning och feltolkning i texten. Vid tillfällen där den egna 

förmågan att översätta inte har räckt till så har lexikon funnits som hjälp. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att personer med diabetes typ 2 upplevde egenvården som svårhanterlig och 

svår att följa. Den första huvudkategorin upplevelsen av familjen som stöd eller hinder för att 

uppnå egenvård tog upp familjens betydelse för fungerande egenvård. Deltagare beskrev att 

familjen var en stor del i stöttandet och planeringen av diabeteshanteringen. Studien skriven 

av Rosland & Piette (2010) beskrev hur anhöriga var avgörande för att kunna upprätthålla en 

god diabeteshantering. Familjen hade mest inflytande på individen att fortsätta med 

egenvården. Dock kunde familjen också utgöra ett hinder för egenvård då diabetes och dess 

behandling även kunde komma att påverka anhörigas livsstil. 

 

Sjukvårdspersonal hade som ansvar att utbilda och informera patienter, dock var de enade om 

att de inte hade tillräckligt med färdigheter i rådgivning för att informera patienter om 

hälsorekommendationerna (Jallinoja et al. 2007). Resultatet visade att de anhöriga som gav 

sämre support till deltagarna även hade mindre förståelse för sjukdomen. Enligt 

socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård ska sjuksköterskan erbjuda utbildning till den 

nyinsjuknade samt att anhöriga ska få delta. Eftersom att det krävde stort engagemang av 

patienter att upprätthålla god egenvård menade Shrivastava et al. (2013) att egenvården kunde 

påverkas av sociala faktorer, däribland familj och vänner tillhör. Det är grundläggande att 

hälso- och sjukvården identifierar faktorer i patientens vardag som kan komma att påverka 

egenvården. 

 

Flera deltagare, i synnerhet kvinnor, beskrev att de inte ville vara en börda för familjen och att 

de satte familjens behov framför deras egna. Deltagare upplevde dessutom frustration när 
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familjen inte engagerade sig i sjukdomen och var en del av stöttandet. Detta är något som 

Albarran., Ballesteros., Morales., & Ortega (2006) tog upp i sin studie där familjemedlemmar 

visade en ovilja att ta del av den sjukes hälsoförändringar. Familjen ansåg att det enbart var 

den sjuke som skulle ändra på sin kost och inte hela familjen. De menade att den sjukes 

hälsoförändringar inte skulle behöva påverka resten av familjen. Detta kunde påverkade 

egenvården negativt. Studierna skrivna av Hu et al., 2013 & Carolan et al., 2014 beskrev att 

deltagarna upplevde sin diabetes som fysiskt, emotionellt och socialt svår att leva med när 

anhöriga inte var delaktiga. 

 

Ur ett genusperspektiv gick det att se skillnader på hur kvinnor och män stöttade sina partners 

i sjukdomen. Studien skriven av Mathew et al. (2012) beskrev hur kvinnor var mer utsatta i 

den nya hälsoförändringen. Kvinnor upplevde att familjen och framförallt inte mannen 

stöttade deras hälsoförändringar. När männen insjuknande berättade de hur deras fruar var 

väldigt hjälpsamma och ändrade sitt liv efter den sjukes livsförändringar. Enligt Orems teori 

om egenvård (Orem & Taylor, 2011) handlar egenvård om att uppnå en balans mellan 

individens resurser och krav som kan ställas på individen. Kraven på individen, i detta fall 

kvinnorna från studien, var att uppnå en god egenvård samtidig som kvinnornas resurs, vilket 

i detta fall var familjen, inte var god nog. Ur ett samhällsperspektiv gick det att se hur 

kvinnliga deltagare ofta hade huvudansvaret för hemmet och hushållssysslor (Lundberg & 

Thrakul, 2011).  

 

I Mathew et al. (2012) studie beskrev de manliga deltagarna att de inte var rädda för att 

experimentera med olika dieter och träning för att uppnå ett stabilt blodsocker. Till skillnad 

från studiens kvinnliga deltagare som berättade om svårigheten med dieter. Kvinnorna 

beskrev även hur de kunde fuska med onyttig mat, detta då det ofta inte fanns tid till att laga 

mat till sig själv och samtidigt till hela familjen. Detta var en konflikt för kvinnliga deltagare 

som försökte balansera familjelivet med att uppnå god egenvård. Enligt studien skriven av 

Murray (2001) så fungerade egenvård i hemmet om patienten samt familjen hade kunskap och 

färdighet nog att förstå vikten av egenvård.  

 

Andra huvudkategorin känslan av arbetsliv och sociala aktiviteter som ett hinder för att 

uppnå god egenvård beskrev hur arbetsplatser kunde vara ett hinder till att äta vid rätt 

tidpunkt eller vila när det behövdes. En studie av Fukunaga., Uehara., & Tom (2011) menade 

att det borde läggas mer vikt på utbildning om diabetes till allmänheten och på arbetsplatser.  

På arbetsplatser hade individer med diabetes typ 2 stora utmaningar att integrera egenvård 

med arbete. Speciellt på en arbetsplats där chefer och kollegor hade en sämre uppfattning, 

vilket i framtiden kunde resultera i komplikationer.  

 

Allmänheten borde enligt Fukunaga et al. (2011) utbildas för att få mer insikt och förståelse 

för egenvårdsbehoven hos individer med diabetes typ 2. Mathew et al. (2012) studie visade att 

män inte var lika öppna med sjukdomen för allmänheten som kvinnor var, detta resulterade i 

att de inte utförde egenvård offentligt. En studie av Macaden & Clarke (2006) menade att 

individer med sjukdom inte ville bli utpekade som annorlunda, och speciellt inte vid sociala 

sammanhang.  

 

I sista huvudkategorin Upplevelsen av behov av livsstilsförändringar beskrevs deltagares 

svårigheter att fullfölja kost och träning. Flera studier visade att många deltagare upplevde att 

de nya livsstilsförändringarna ställde krav på planering och disciplin (Hörnsten et al. 2010). 

En studie av Stiles (2011) visade att individer med diabetes typ 2, trots kunskap, ändå valde 

att inte följa rekommendationer. Detta grundande sig i brist på motivation. I en studie av 
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Jallinoja et al. (2007) kom studiens författare fram till att hindret till livsstilsförändringen var 

att patienterna själva inte vill ändra sina vanor. Orsaken till detta var att patienterna hade 

otillräckligt med kunskap för att förstå komplikationerna av sjukdomen. 

 

Deltagare i studien av Henderson et al. (2014) talade om hur de upplevde att en dietist var 

enklare att prata med angående hälsorekommendationer än en läkare. Läkarens akademiska 

språk förvirrade deltagarna. Studien av Lundberg & Thrakul (2011) beskrev en patient som 

inte hade förstått informationen och istället inte åt någonting i rädsla av att misslyckas och må 

dåligt. Enligt Shrivastava et al (2013) går det att förvänta sig att de som har fått en korrekt 

utbildning och bred kunskap inom sin sjukdom också kommer ha en starkare påverkan på sin 

behandling av sjukdomen.  

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård för styrning och ledning 

(Socialstyrelsen, 2017) står det att vårdtagarna ska erbjudas individanpassad information och 

vård. Svensk sjuksköterskeföreningen (2016) beskriver personcentrerad vård som att arbeta 

med patientens tolkning av hälsa. För att främja dennes hälsa måste utgångspunkten vara vad 

hälsa och ohälsa betyder för den enskilda personen. Att få individanpassad information är en 

viktig förutsättning för god egenvård, detta styrks av Dorothea Orems (Orem & Tayor, 2011) 

teori om egenvård som säger att sjuksköterskan bör främja patientens förmåga till egenvård 

och att omvårdnadsplanen bör vara individanpassad för att egenvården att fungera.  

 

Trots svårigheter fanns det även flera deltagare som upplevde att livsstilsförändringarna ledde 

till en bättre hälsa. Deltagare beskrev att egenvården gav de en ny chans i livet och att de blev 

motiverade till att träna och äta hälsosamt. Enligt Shrivastava et al. (2013) finns det sju 

grundläggande egenvårdsbeteenden hos personer med diabetes som kan påvisa en god 

egenvård, bland dessa sju finns hälsosam kost och fysisk aktivitet. Detta styrker kost och 

tränings betydelse för att uppnå en god egenvård.  

 

Flera studier kom fram till att den socioekonomiska aspekten var ett hinder för att uppnå god 

egenvård. Ett hushåll med svag ekonomi kunde vara en faktor som försvårade en god 

egenvård. I ett fall beskrev en deltagare att hon inte hade råd att köpa medicin då hushållet 

inte hade nog med pengar för det (Hu et al., 2013: (Seligman et al., 2014; Henderson et al., 

2014). Enligt Pilkington., Daiski., Bryant., Dinca-Panaitescu., Dinca-Panaitescu., & Raphael 

(2010) var det svårare att leva med diabetes typ 2 under svaga ekonomiska förhållanden. De 

menade att en vardag med svag ekonomi var svår nog, att lägga till egenvård av diabetes i den 

vardagen gjorde inte situationen lättare.  

 

Sjuksköterskor har som ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidandet. Detta är de fyra grundläggande ansvarsområdena som beskrivs i sjuksköterskans 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En sjuksköterska bör anpassa sin 

information efter varje enskild individ. Detta innebär att informationen bör anpassas efter 

flera faktorer så som kultur, personens inlärningsförmåga och språk. Detta är viktigt för att 

säkerställa att varje individ har förstått informationen de har fått och på så sätt kan agera 

därefter. Detta är relevant för syftet eftersom att en sjuksköterska alltid ska informera sin 

diabetespatient om deras sjukdom och ge hälsorekommendationer utifrån patientens förmåga. 

Det är även som sjuksköterska viktigt att respektera en individs autonomi och integritet. En 

sjuksköterska bör främja hälsa och utbilda till egenvård men endast individen själv beslutar 

sig för om den vill följa råden.   
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7. Kliniska implikationer 
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes 

typ 2. En sjuksköterska bör arbeta utifrån en personcentrerad vård. Detta innebär att 

sjuksköterskan har en förståelse för till exempel de krav och utmaningar som egenvård ställer 

på patienten och därifrån anpassar vården utifrån individen. Detta är viktigt då det kan bidra 

till att öka patientens förutsättningar att uppnå god egenvård. Studiens resultat ska hjälpa 

sjuksköterskor att utöka sin förståelse för patienters erfarenheter och varför de upplever 

svårigheter att till exempel fullfölja hälsorekommendationer.  

 

Resultatet visade att familj och anhöriga kunde vara stöttande, men samtidigt ett hinder för 

egenvården. Detta kan hjälpa sjuksköterskan att få en förståelse för hur familjen kan vara en 

resurs som patienten kan använda för att lyckas med sin egenvård. Om sjuksköterskan 

utbildar familjen kan det öka deras förståelse för patienten och de kan därmed enklare stötta 

och motivera patienten till att uppnå god egenvård. Att familjen även kan agera som ett hinder 

för egenvård är viktigt att ha i åtanke för sjuksköterskan då den får en uppfattning om 

patientens risk att misslyckas med egenvården. Att se resurser som patienten kan använda för 

att lyckas med sin egenvård och att se hinder som kan svårgöra egenvården är av stor 

betydelse för den personcentrerade vården som sjuksköterskan utgår från. Som sjuksköterska 

är det därför viktigt att anpassa sin omvårdnad utifrån patienters erfarenheter av sin egenvård 

och därifrån skapa så goda förutsättningar som möjligt för en lyckad egenvård. 

 

Detta arbete kan ha betydelse för vårdkostnader som diabetes tillför. Resultatet påvisar att 

patienter upplever att de kunde kontrollera sin diabetes med hjälp av hälsorekommendationer, 

i vissa fall kunde patienter även minska på användandet av läkemedel för diabetes. Om 

sjuksköterskor kan få kunskap om patienters erfarenhet av diabetes typ 2 kan de även utbilda 

patienter enklare vilket i det stora hela kan minska till exempel kostnader av läkemedel. 

 

Förslag till framtida studier inom ämnet är att utforska om stress påverkar en individs 

sjukdom och följsamhet. Eftersom att stress kan påverka en persons livsstils vore det 

intressant att se hur en person under stress hanterar ytterligare stress i form av krav från 

egenvård. Ett ytterligare förslag är att undersöka huruvida en individs ålder påverkar 

förmågan till att uppnå god egenvård. Detta kan vara intressent då en ung persons förmåga att 

utföra egenvård kan skilja sig från en äldre persons förmåga. Det finns även ett behov att 

utforska vad som kan motivera patienter till att uppnå god egenvård. Att undersöka detta kan 

bidra till att hjälpa och motivera patienter att uppnå sina mål. 

 

8. Slutsats 
 

Familj och omgivning hade en central roll i patienters egenvård. När familjen engagerade sig i 

patientens sjukdom upplevde patienten ett stöd från familjen. Familjen kunde även agera som 

ett hinder för patienten att uppnå en god egenvård. När familjen inte engagerade sig i 

patientens sjukdom upplevde patienten att de inte fick en förståelse för kraven som egenvård 

ställer på patienten. Familjen kunde även uppträda som ett hinder på så sätt att de 

prioriterades framför egenvården. Sociala situationer upplevdes som ett hinder för att fullfölja 

kostrekommendationer då det var påfrestande och svårt att neka mat som borde undvikas. Att 

fullfölja kostrekommendationer ansågs vara svårt när familjen inte var ett stöd. Att ändra på 

hushållets kostvanor sågs inte som ett alternativ när familjen inte var ett stöd. Att laga mat 

enligt kostrekommendationer till sig själv och sedan vanlig mat till resten av familjen 

upplevdes som alldeles för tidskrävande. 
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Att tala med en läkare angående hälsorekommendationer upplevdes som förvirrande. En 

dietist beskrevs som ett bättre alternativ då den förmedlade informationen utifrån patientens 

förutsättningar och inte lika akademiskt som en läkare.  

 

Många beskrev sin erfarenhet av egenvård som positiv eftersom det gav de en ny chans att 

leva hälsosamt. Vissa upplevde att egenvården ökade deras livskvalité. De som lyckades 

upprätthålla förändringar i kost och träning blev motiverade att fortsätta. Att träna och följa 

rekommenderad kost hjälpte även att få ett perspektiv för hur det påverkade blodsockret. 
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DMT2, från 

områden med 

ogynnsam 

sociala och 

ekonomisk 

status.  

Först till kvarn. Inkluderade 

deltagare skulle ha DMT2, vara 

bosatta lokalt, vara engelsktalande 

och behandlas på lokal vårdcentral. 

22 deltagare, 10 män och 12 

kvinnor. Transkriberad data och 

analyserad enligt Burnards 

analysmodell. Fokus-grupper. 

Explorativ kvalitativ design.  

Styrkor: Fokusgrupperna var 

ledda av professionella, 

intervjuguide och citat ur 

intervjuerna. 

Svagheter: Endast överförbar 

till låg ekonomisk och social 

status-områden.  

Många deltagare ville inte 

vara en börda för familjen 

samtidigt som de kände att 

familjen var en viktig del i 

stöttandet. Egenvården 

kunde begära en hel del 

och leda till uppoffringar 

men hälsan ansågs vara 

viktigt för deltagarna då de 

ville leva länga för sina 

barn och kunna medverka 

på viktiga stunder. 



26 
 

Författa

re, år 

Tidskrift, 

sidnr, och 

land. 

Titel Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Henders

on, J., 

Wilson, 

C., 

Roberts, 

L., Munt, 

R., & 

Crotty, 

M. 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nursing 

Inquiry. 

S336-345. 

Australien.  

Social barriers 

to Type 2 

diabetes self-

management: 

the role of 

capital 

Syftet med 

studien är att 

genom 

Bourdieus 

koncept av 

habitus och 

capital 

demonstrera 

strukturella 

orättvisor som 

påverkar 

egenvården 

hos personer 

med DMT2. 

Deltagarna hade DMT2 och 

rekryterades från hälsokliniker. 28 

personer deltog i studien varav 14 

var kvinnor och 14 var män. Åldern 

på deltagarna var mellan 32 och 76 

år. Data insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer som 

sedan transkriberades. Kvalitativ 

dataanalys användes för att 

analysera innehållet. 

Styrkor: Bra urval med lika 

många män och kvinnor. 

Citat från intervjuer. 

 

Svagheter: Urval och 

inklusions/exklusionskriterier 

dåligt beskrivna.  

Resultatet visade att 

deltagarna i många fall 

hade tillräckligt kulturella 

kapital men att det var 

sociala och ekonomiska 

kapital som saknades. 

Detta påverkade 

deltagarnas resurser till 

egenvård.  
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Hu, J., 

Amirehs

ani, K., 

Wallace, 

DC., & 

Letvak, 

S. 

(2013).   

The 

Diabetes 

educator. 

s494-503, 

USA. 

Perceptions of 

barriers in 

managing 

diabetes: 

perspectives of 

Hispanic 

immigrant 

patients and 

family 

members. 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattade 

svårigheter 

bland 

latinamerikans

ka invandrare 

med diabetes 

och deras 

familjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderade deltagare skulle vara 

latinamerikanska och minst 18 år. 

De skulle ha DMT2, en 

familjemedlem/anhörig som var 

villig att medverka i studien och 

kunna tala engelska eller spanska. 

Kvalitativ design med 

fokusgruppsintervjuer. Inspelade 

intervjuer som sedan transkriberats 

och översatts. Innehållsanalys 

användes vid analys. 

Styrkor: Flera som analyserat 

datainnehållet. Stort urval. 

 

Svagheter: Deltagarna 

beskrivs inte väl. 

Deltagare i studien 

upplevde saknad av 

stöttning från familj när 

det kom till egenvården av 

diabetes, främst dieten. 

Deltagarna beskrev det 

som en ännu en svårighet i 

egenvården att behöva 

förbereda annan mat till 

sig själv än den som 

serverades för resten av 

familjen. 
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Hörnsten

, Å., 

Jutterströ

m, L., 

Audulv, 

Å., & 

Lundma

n, B. 

(2010).  

 

Journal of 

Nursing & 

Healthcare 

of Chronic 

Illnesses. 

S41-51. 

Sverige. 

 

A model of 

integration of 

illness and 

self-

management in 

type 2 diabetes 

 

Syftet var att 

beskriva 

sjukdomsintegr

ationen och 

egenvården 

bland individer 

med DMT2. 

 

Inklusionskriterier för deltagarna 

var: svensktalande, diagnostiserade 

med DMT2 inom de två senaste 

åren, ålder mellan 40-80 och med 

ingen annan kronisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Deltagarna 

var patienter som rekryterades från 

fyra olika vårdcentraler. 44 

personer mellan åldrarna 47 och 80 

år intervjuades varav 48 % var 

kvinnor. Intervjuerna spelades in 

och var narrativa med öppna frågor. 

Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Styrkor: Stort urval, giltigt till 

syftet. 

 

Svagheter: Deltagares status 

svagt beskrivna.  

 

Deltagarna beskriver att 

egenvård kan sänka deras 

välmående då det ställer 

kräv på vardagen. Många 

deltagare tyckte dock att 

egenvård  
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Lundber

g, CP., & 

Thrakul, 

Supunne

e. 

(2011).  

Journal of 

Nursing & 

Healthcare 

of Chronic 

Illnesses.  

S52-60.  

Sverige. 

Diabetes type 

2 self-

management 

among Thai 

Muslim 

women. 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

thailändska 

muslimska 

kvinnors 

egenvård av 

DMT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusioner: Minst 20 år, kunna läsa 

och skriva, kunna tala och ge 

samtycke. De skulle även ha 

DMT2, vara thailändska muslimer, 

vara kvinnor och bo i ett urbant 

muslimskt område i Bangkok. 

Ändamålsenliga urval utfördes. 

Studien hade 29 deltagare där alla 

var kvinnor och mellan åldern 40-

80. Semistrukturerade intervjuer 

och observationer utfördes. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Innehållet 

analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: Citat ur intervjun.  

 

Svagheter: Otydliga 

exklutioner. Endast kvinnor 

och specifik folkgrupp.  

Många av deltagarna hade 

svårigheter att kontrollera 

sin sjukdom då de 

upplevde många hinder 

och svårigheter, främst när 

det gällde matvanor. De 

kände även en brist av 

frihet orsakad av att ofta 

behöva kontrollera sin diet 

och sitt blodsocker och att 

behöva ta 

mediciner/insulin.  
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Majeed-

Ariss, R., 

Jackson, 

C., 

Knapp, 

P., & M 

Cheater, 

F. 

(2015).  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

S2571-

2580.  

Storbritanni

en.  

British-

Pakistani 

women's 

perspectives of 

diabetes self-

management: 

the role of 

identity. 

Syftet var att 

bättre förstå 

hur DMT2 

påverkar 

brittiska-

pakistanska 

kvinnors 

identitet och 

huruvida detta 

relaterar till 

egenvården. 

Deltagarna var brittisk-pakistanska 

vuxna kvinnor med diagnostiserad 

DMT2 som bodde i Teesside, 

England. Ett subjektivt urval 

användes och ”snowballing” 

skedde då personer informerade 

vänner och familj. 

15 kvinnor mellan åldern 31-76 år 

deltog. En explorativ kvalitativ 

studie. 

Data insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in. Som innehållsanalys 

användes en tematisk analys för att 

hitta teman och mönster.  

Styrkor: Intervjuguide, väl 

beskrivna deltagare. 

Svagheter: Oklart upplägg, 

namn på deltagarna 

uppskrivna i tabell. Endast 

kvinnor deltog och endast 

överförbar till brittiska 

pakistanska kvinnor.  

Kvinnorna i studien såg 

familjen som en svårighet i 

egenvården av diabetes, 

främst vid 

måltidssituationer. Deras 

roll som fru och mamma 

kom före behovet att vårda 

sin diabetes.  
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Mathew, 

R., 

Gucciard

i, E., De 

Melo, 

M., & 

Barata, 

P. 

(2012).  

BMC 

Family 

Practice. 

S122-133. 

Canada.  

Self-

management 

experiences 

among men 

and women 

with type 2 

diabetes 

mellitus: 

qualitative 

analysis 

Syftet med 

studien var att 

bättre förstå 

skillnader på 

utmaningar 

och hinder i 

egenvård av 

DMT2 hos 

män och 

kvinnor. 

Inklusioner var patienter som under 

2002-2003 besökte ett diabetes 

utbildnings center och hade DMT2. 

Deltagarna skulle läsa, skriva och 

tala engelska och de skulle även 

vårda sin diabetes. Patienter som 

var gravida och/eller under dialys. 

Urval var patienter rekryterad från 

Diabetes utbildnings center. 

Studien hade 35 deltagare (17 män, 

18 kvinnor) med snittålder på 57 år. 

Fokusgrupper och individuella 

intervjuer transkriberades och 

analsyrades sedan med en tematisk 

innehållsanalys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Citat ur intervjuerna, 

tydligt upplägg med 

kategorier i resultatet.  

 

Svagheter: Både 

fokusgrupper och individuella 

intervjuer utfördes. 

Män experimenterade mer 

egenvården och testade sig 

fram. Dock var män inte 

lika öppna med sin 

sjukdom och drog sig för 

att utföra egenvård 

offentligt. Kvinnor var mer 

villiga och öppna till att 

tala om sin sjukdom. De 

hade inga problem att 

införa egenvård i det 

dagliga livet och att utföra 

det socialt bland andra.  
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Moser, 

A., Van 

Der 

Bruggen, 

H., 

Widders

hoven, 

G., & 

Spreeuw

enberg, 

C. 

(2008).  

BMC 

Public 

Health. 

S91-99. 

Storbritanni

en. 

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. 

Syftet var att 

rapportera en 

empirisk, 

conceptualizati

on av 

egenvården i 

kontexten av 

autonomin hos 

personer med 

DMT2.  

Inklusioner var personer som bodde 

i närheten och kunde utför en 1,5h 

intervju samt att de hade en 

diagnostiserad DMT2. Exklusioner 

var personer med kognitiva och 

geriatriska svårigheter, nyligt 

diagnostiserade patienter och de 

som inte klarade av att genomföra 

en intervju. Äldre med DMT1 eller 

äldre med DMT2 som bodde på 

äldreboende exkluderades också.  

Deltagarna bestod av sex kvinnor 

och nio män mellan åldrarna 55-77. 

Alla deltagare djupintervjuades 

med öppna frågor. Intervjuerna 

spelades in. Innehållet analyserades 

utifrån grounded theory.  

Styrkor: Flera metoder för 

datainsamling. Flera personer 

som analyserade innehållet. 

 

Svagheter: Ingen 

intervjuguide. 

Många av deltagarna ser 

familjen som en stor 

support som kan hjälpa till 

och även hålla dem 

sällskap i egenvården.  
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Seligman

, R., 

Mendenh

all, E., 

Valdovin

os, MD., 

Fernande

z, A., & 

Jacobs, 

EA. 

(2014).  

Medical 

Anthropolo

gy 

Quarterly. 

S61-79. 

USA. 

Self-care and 

Subjectivity 

among 

Mexican 

Diabetes 

Patients in the 

United States. 

Syftet är att 

undersöka 

möjligheten att 

egenvårdsbetee

nden är 

baserade på 

personlighet. 

Inklusioner: Diagnostiserad DMT2, 

minst 18 år, var mexikan eller 

mexikan-amerikan och kunde 

förmedla information på spanska 

eller engelska. Deltagarna 

rekryterades från väntrum i 

kliniker. Studien riktade sig mot 

lågekonomiska personer som 

bestod av 44 deltagare varav 27 var 

kvinnor. Datainsamling gjordes 

genom inspelningar. Data 

analyserades med hjälp av 

Grounded theory. 

 Styrkor: Stort urval. Citat ur 

intervjuerna.  

Svagheter: Svagt beskrivet 

syfte. Endast överförbart till 

mexikanare eller mexikansk-

amerikanska personer.  

Familjens påverkan på 

egenvården är stor då 

deltagarnas egenvård och 

kostrekommendationer blir 

sekundärt prioriterade till 

familjens krav. Samtidigt 

uppger deltagarna att 

familjerna är en central del 

i egenvårdsarbetet.  
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Tanenba

um, ML., 

Leventha

l,H., 

Breland, 

JY., Yu, 

J., 

Walker, 

EA., & 

Gonzalez

, HS. 

(2015). 

Diabetic 

Medicine: 

A Journal 

Of The 

British 

Diabetic 

Association. 

s1504–

1512. USA. 

Successful 

self-

management 

among 

noninsulin-

treated adults 

with Type 2 

diabetes: a 

selfregulation 

perspective 

Syftet var att 

undersöka 

vikten av ”Self 

monitoring 

blood glucose” 

i egenvården 

hos personer 

med DMT2. 

Inklusionskriterier för patiener var 

att de skulle ha testat sitt HBA1C 

värde tre gånger innan och uppnått 

vissa gränser i värden. De skulle 

även haft diagnosen DMT2 i minst 

två år och skulle ha intagit en stabil 

eller reducerad dos glukossänkande 

läkemedel i ett år innan. 

Exklusioner var deltagare med 

sviktande kognitiva förmågor, 

blindhet som kunde svårgöra eller 

tidigare diagnostiserad 

gestationsdiabetes. 14 stycken 

deltagare med fler kvinnor än män. 

Varierad ålder.  

Individuella semistrukturerad 

djupintervjuer.  

Grounded theory användes för att 

analysera data. 

Styrkor: intervjuguide, citat 

ur intervjun, flera personer 

som analyserade innehållet.  

 

Svagheter: Fler kvinnor (9) 

än män (5) i studien. 

Genom att observera att 

egenvårdsinsatserna hade 

effekt så började många 

deltagare känna att de 

kunde kontrollera sin 

diabetes genom egna val. 
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Whitehe

ad, LC., 

Crowe, 

MT., 

Carter 

JD., 

Maskill, 

VR., 

Carlyle, 

D., 

Bugge, 

C., & 

Frampto

n, C MA. 

(2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Evaluation 

in Clinical 

Practice. 

S264-271. 

Australien.  

A nurse-led 

interdisciplinar

y approach to 

promote self-

management 

of type 2 

diabetes: a 

process 

evaluation of 

post-

intervention 

experiences. 

Syftet var att 

utforska 

utfallet av 

interventioner 

på egenvård 

hos deltagarna 

utifrån ett 

kvalitativt 

perspektiv. 

Deltagarna skulle ha levt med 

DMT2 och hyperglykemi under 

minst ett år. 

27 deltagare mellan åldern 43 till 

65 varav 13 kvinnor och 14 män. 

Semistrukturerade intervjuer 

transkriberades analyserades genom 

en tematisk innehållsanalys. 

Styrkor: Citat från intervjuer. 

Både män och kvinnor. 

 

Svagheter: Otydligt 

urvalsförfarande av deltagare 

samt otydliga kriterier för 

studien. Rörig datainsamling 

och metod.  

Många deltagare beskriver 

att de fick en ökad känsla 

av personligt ansvar 

gentemot sin egenvård 

efter interventionen. De 

menar även att deras 

kunskap om egenvård 

förbättras vilket ledde till 

att de kände sig mer 

bekväma med sin 

egenvård. 

 


