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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Diabetes mellitus typ II ökar både nationellt och globalt. Prevalensen för 

insjuknandet stiger med växande ålder. Egenvård innefattar aktiviteter som patienten 

dagligen måste utföra för att hantera sin diabetes i livets olika situationer. Stöd till egenvård 

används för att främja patientens empowerment och egenansvar i sjukdomshanteringen.  

Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ II. 

Metod: Metoden som tillämpades var en litteraturstudie med systematisk sökning. 

Deskriptiv design valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Artiklarna som har presenterats i 

resultatet var av kvalitativ forskningsansats. Databaserna Cinahl och MEDLINE användes i 

systematiska sökningar för att generera vetenskapliga artiklar som besvarade 

litteraturstudiens syfte. Innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod för 

insamlat datamaterial.  

Resultat: Diabetes typ II medförde livsstilsförändringar och utmanade disciplinen och 

anpassningsförmågan. Egenvården innefattade utmaningar och svårigheter i omställning och 

utveckling av nya strategier i vardagen. Främsta utmaningar handlade om acceptans av 

sjukdomen, anpassning av kost och aktivitet samt socialt stigma. Motivationen var 

avgörande för att upprätthålla en gynnande egenvård. Motivationshöjande faktorer bestod av 

socialt stöd, psykoemotionell anpassning och hälsosamt leverne. Skillnader i utformning av 

och upplevelser i egenvården påverkades av genus, kultur och patienternas egna inställningar 

till sjukdomen. Diagnosen innebär förändring av livsstilen och vardagen. Acceptans av 

sjukdomen och identifiering av nya strategier var viktiga komponenter i utformning av 

egenvården. Förändringar i och anpassning av kost och fysisk aktivitet beskrevs som 

utmanande samtidigt som det fanns förståelse för att de faktorerna utgör den främsta 

behandlingen. Den sociala inställningen till diabetes typ II spelade en betydelsefull roll, 

eftersom den återspeglade hur patienter uppfattades av samhället och hade en inverkan på 

egenvården. Socialt stöd var viktig för att upprätthålla en gynnade egenvård. 

Slutsats: Patienter upplever att egenvården vid diabetes typ II innefattar både svårigheter 

och utmaningar samt motivationshöjande faktorer. Utformning och uprätthållning av 

egenvård påverkas såväl av patientens individualitet som genus och samhällets syn på 

diabetes typ II. Patienter önskar att vårdgivare ska fokusera på möjligheter i 

livsstilsförändringar och stödja personcentrerat i utformning och uprätthållning av egenvård. 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ II, egenvård, patient, upplevelse. 
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes mellitus typ II 

      

     Diabetes typ II är en metabolisk sjukdom som kännetecknas av insulinresistens. 

Insulinresistens innebär en nedsatt känslighet för insulin i muskel- och fettceller. Forskning 

har påvisat sambandet mellan genetiska och miljömässiga faktorer samt deras interaktioner 

och utveckling av diabetes typ II (Stančáková & Laakso, 2016). Cirka 4% av Sveriges 

befolkning har diagnostiserad diabetes, 80–90% av gruppen har diabetes typ II.  Prevalensen 

för insjuknandet i diabetes typ II ökar med stigande ålder (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009). Förekomsten av diabetes typ II ökar i Sverige, dock är 

prevalensen relativt låg vid internationella jämförelser (Elinder, Hakimi, Lager & Patterson, 

2016). 

      Behandlingen vid diabetes typ II eftersträvar minskad insulinresistens och det 

övergripande målet innefattar bibehållen livskvalitet och förhindring av akuta och 

långsiktiga komplikationer. God kontroll av blodglukos är en förutsättning för att undvika 

hyperglykemi, direkta följden av minskad insulinresistens som bidrar till olika 

komplikationer (SBU, 2009). Hyperglykemi påverkar kroppen både kort- och långsiktigt, 

och inkluderar komplikationer som retinopati, nefropati, neuropati samt makroangiopati 

(Loveman, Frampton & Clegg, A.J, 2008).  År 2016, dog uppskattningsvis 1,6 miljoner 

människor i världen av komplikationer direkt relaterade till diabetes. Ytterligare 2,2 miljoner 

dödsfall år 2012 hänförs till hyperglykemi, en direkt påföljd av insulinresistens (World 

Health Organization [WHO], 2018).  

 

1.2 Egenvård vid diabetes  

 

    Enligt Dorotea Orems (1991) definition beskrivs egenvård som individens initierade och 

utförda aktiviteter i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Två idéer om 

egenvård förekommer: egenvård som inlärt beteende och egenvård som en medveten 

handling. I första idén beskrivs egenvården som ett inlärt beteende som grundar sig i 

interaktion och kommunikation inom större sociala grupper. Egenvårdsåtgärder varierar 

alltefter individens kulturella och sociala erfarenheter. I andra idén karakteriseras 

egenvården av respons. Egenvård sker varken instinktivt eller reflexmässigt, utan definieras 

som en förnuftbaserad reaktion på ett känt behov (ibid.). 
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     Teorin om egenvårdsbrist bekräftar kärntanken om att människor ibland drabbas av 

begränsningar som förhindrar att tillgodose egna egenvårdsbehov. Begränsningar kan 

förorsakas av ett specifikt hälsotillstånd, exempelvis diabetes eller bero på individens inre 

samt yttre faktorer. Omvårdnaden måste vara legitim, vilket förutser att relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan baseras på omständighet som skapar ett omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskan besitter de färdigheter som gör omvårdnaden legitim och de handlingar som 

utförs av sjuksköterskan, tillsammans med patienten, bildar tillsammans 

omvårdnadssystemet. Omvårdnadssystemets mål utgörs av att stärka patientens förmåga till 

att tillgodose ett behov eller krav, alternativt reducera behovet (Orem, 1991). 

      Socialstyrelsens definition av begreppet egenvård lyder ”En hälso- och sjukvårdsåtgärd 

som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan 

utföra eller utför med hjälp av någon annan” (Socialstyrelsen, 2013). I praktiken innebär 

egenvård de aktiviteter som patienten dagligen måste vidta för att kontrollera sin diabetes i 

olika livssituationer (SBU, 2009). Samspelet mellan ökad patientinvolvering i egenvården 

och ökad egenvårdsbeteende associerades med minskning av diabetesbesvär hos deltagarna 

(Wang et al., 2016).  

          Livsstilsfaktorer som kost, motion och diabetesmedicinering måste balanseras och 

synkroniseras för att uppnå en optimal blodglukosnivå och minimera komplikationsrisken. 

Kunskap om sjukdomen förutsätter att patienten kan utforma och fatta lämpliga beslut i sin 

egenvård. Kunskapsbehovet hos patienten kan uppnås genom patientutbildning, som kan 

utformas individuellt eller i grupp (SBU, 2009).  

  

1.3 Stöd till egenvård och patientutbildning – Sjuksköterskans roll 

 

     Sjuksköterskan, med sitt breda kompetensområde, ska ha uppdaterade kunskaper om 

sjukdomen, patientgruppen och aktuell forskning inom området (Mosand & Stubberud, 

2010). Information, förmedling av kunskap och stöd till egenvård genom vägledning tillhör 

sjuksköterskans kompetensområde. Målsättningen är individualiserad omvårdnad och 

utveckling av patientens förmåga till egenvård. Ett centralt begrepp som används i 

behandling av kroniska sjukdomar är empowerment (ibid.). 

     Empowerment beskriver tilltro till sin egen makt över situationen och kan tillämpas i stöd 

till egenvård. I sin studie redovisade Tsai et al., (2017) att deltagarna som fick stöd i 

diabeteshanteringen med empowermentmetoden lyckades att förbättra sin fysiska hälsa, 

jämfört med deltagare som endast fick standardiserat stöd. Empowermentmetoden bidrog till 
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att deltagare, efter studien, bildade egna träningsgrupper och fortsatte att behålla sin hälsa 

(ibid.). 

     Patientutbildning är en förutsättning för en fungerande egenvård och syftar till att öka 

kunskap kring sjukdomen och främja egenansvar. Patienter med diabetes typ II ställs 

dagligen inför många beslut som påverkar sjukdomen, vilket medför behov av utbildningar 

som tillför kunskaper i ämnet som är applicerbara. Mål med utbildningar innefattar ökning 

av patienters förutsättningar för egenvård, kontroll av riskfaktorer för ohälsa och en 

bibehållen god livskvalitet trots sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Patientutbildningen 

beskrivs som ett viktigt moment i vården, för att patienten ska kunna ha ett reellt 

självbestämmande, autonomin, som grundas i information till och respekt för patientens val 

(SBU, 2009). 

 

1.4 Problemformulering 

     Aktiv egenvård vid diabetes typ 2 beskrivs som avgörande för hälsa och välbefinnande. 

Egenvården innebär prövning av patientens hanteringsförmåga i sitt eget hälsobeteende, 

vilket kräver kunskap och professionellt stöd. Sjuksköterska är den professionella 

yrkesutövare som kan förse patienten med kunskap och stödja i utformning av gynnande 

egenvård. För att få förståelse för hur en gynnande egenvård kan utformas behövs kunskap 

som kommer från primära källor som kan belysa dagliga sjukdomshanteringen, nämligen 

från patienternas egna upplevelser av egenvård vid diabetes typ II.  

      

2. Syfte  

Syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelser i egenvård av diabetes typ II.  

 

 3. Metod 

3.1 Design  

 

      Litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning efter vetenskapliga 

artiklar. Litteraturstudie syftar till att sammanställa och skapa kunskapsöversikt inom ett 

visst forskningsområde som kan implementeras i klinisk praxis (Kristensson, 2014).  

 

3.2 Sökstrategi 
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      Systematisk litteratursökning (Kristensson, 2014) efter vetenskapliga artiklar 

genomfördes. Meningsbärande enheter (ME) identifierades utifrån studiens syfte: diabetes 

mellitus typ 2, egenvård och upplevelse. ME översattes till engelska motsvarigheter: diabetes 

mellitus type 2, self care och experience.  

     Databaserna som tillämpades för litteratursökningen var Cinahl Plus With Full Text och 

MEDLINE. Ämnesord i båda databaser identifierades utifrån ME. I Cinahl söktes ämnesord 

fram genom funktionen Cinahl Headings och identifierades till diabetes mellitus type 2 och 

self care. Ämnesord i databasen MEDLINE söktes fram genom funktionen MeSH 2018 och 

identifierades till diabetes mellitus type 2 och self care samt synonym self management. 

Meningsbärande enhet experience söktes som trunkering i fritext och modifierades till 

experienc*. Kristensson (2014) beskriver att trunkering och fritextsökning kan med fördel 

användes för att bredda sökningen. 

     Boolesk logik ”AND” och ”OR” användes för att kombinera sökorden och 

fritextsökordet. Begränsningar, i syfte att avgränsa sökningen, bestämdes till All Adult, 

English Language och artiklar publicerade mellan 20070101–20181130. I databasen Cinahl 

Plus with Full Text användes även begränsningen Exclude MEDLINE records, se bilaga 1 – 

Sökmatris.  

 

3.3 Urval 

 

     Inklusionkriterier var originalartiklar med individer från 18 år och uppåt diagnostiserade 

med diabetes mellitus typ 2 och deltagare av båda könen. Exklusionskriterier var 

översiktsartiklar, deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar samt artiklar som 

undersökte andra faktorer än egenvårdsupplevelser vid diabetes typ II.  

Artiklarna söktes fram i och hämtades från databaserna Cinahl och MEDLINE.  Sökningen 

resulterade tillsammans i 289 träffar. Artiklar lästes på titel-, abstract-, och fulltextnivå och 

gallrades i flera steg utifrån Kristensson (2014).  

      Alla de framsökta artiklarna lästes på titelnivå och irrelevanta för studiens syfte 

exkluderades. Artiklarna som exkluderades på titel- och abstractnivå följde inklusions- och 

exklusionskriterier. Efter läsning på titelnivå gick 38 artiklar vidare till granskning på 

abstractnivå.  

     I nästa steg lästes abstracts på artiklar som har gått vidare och ytterligare en gallring 

gjordes På abstractnivå exkluderades 27 artiklar som undersökte bland annat andra faktorer 

som inte var relevanta för studiens syfte. Artiklar som exkluderades på abstractnivå 
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fokuserade på deltagare med antingen typ 1 respektive typ 2 diabetes i samma studie samt 

interventioner som patientutbildningsprogram och e-hälsa.  

I sista steget lästes de kvarvarande artiklarna i fulltext och en sista gallring gjordes. Fem 

artiklar från Cinahl och sex artiklar från MEDLINE lästes i fulltext. Nio artiklar svarade på 

studiens syfte och inkluderades i studien. Se bilaga 1 - Sökmatris.  

      

3.4 Granskning 

 

     Samtliga 11 artiklar har genomgått kritisk granskning av studiernas vetenskapliga 

kvalitet. Artiklarna granskades utifrån Kristenssons (2014) beskrivna frågeställningar samt 

fyra dimensioner för bedömning av kvalitativa studiers trovärdighet. Frågeställningarna 

omfattade studiens samtliga delar: syfte, metod, resultat och diskussion.  Dimensionerna 

bestod av tillförlitlighet, giltighet, verifierbarhet och överförbarhet (ibid). Artiklarnas 

tillförlitlighet granskades genom bedömning av studiernas variation av urval vid 

rekryteringen, datamaterialets djup och omfång samt studiernas dataanalysprocesser.     

Överförbarhet granskades genom bedömning av studiekontexten samt hur väl 

studiedeltagarna har blivit beskrivna. Verifierbarhet granskades genom bedömning av hur 

väl studiernas resultat fanns representerade i insamlat datamaterial samt i vilken utsträckning 

tolkningar var baserade på insamlat data. Giltighet granskades genom kontrollering om det 

fanns beskrivet när i tiden datainsamlingen skedde samt om det användes någon form av 

intervjuguide.  

      I kvalitetsgranskningen ingick tillika kontroll av studiernas etiska godkännanden. 

Artiklarna kontrollerades för förekomst av etiskt godkännande från etiska kommittén och om 

det fördes ett etiskt resonemang. Efter kvalitetsgranskningen av elva artiklar bedömdes nio 

ha tillräckligt god vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i studien. En artikel exkluderades 

eftersom det saknades ett etiskt resonemang samt godkännandet från etiska kommittén. 

Artikeln bedömdes därmed ha otillräcklig vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i studien. 

En artikel exkluderades för att den undersökte erfarenheter av lyckad egenvård, vilket inte 

var syftesrelevant. 

 

 3.5 Bearbetning och analys  

      

     Artiklarnas resultatdel analyserades systematiskt genom tillämpning av kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utgår 

från innehållet i texten och i vilken koder, kategorier eller teman skapas. (Danielsson, 2017).  
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     Artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger för att identifiera meningsbärande enheter 

(ME) som besvarade studiens syfte. Resultat från artiklarna som besvarade studiens syfte 

sammanställdes i artikelmatriser. Se bilaga 2 - Artikelmatris. Meningsbärande enheter 

kondenserades till mindre text. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifierades, 

sammanställdes och bildade två kategorier med tre respektive underkategorier.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 

 

     Forskning som involverar människor ska utföras av forskare med vetenskaplig 

kompetens, vara etiskt försvarbart och genomgå prövning av utvald etisk kommitté. Respekt 

för människovärde, mänskliga rättigheter och grundläggande frihet ska alltid beaktas vid 

prövningen. Forskning får endast godkännas om det vetenskapliga värdet väger upp mot 

eventuella riskerna för forskningsdeltagarna (Svensk författningssamling [SFS], 2003:460). I 

Helsingforsdeklarationen (2018) beskrivs att forskning som avser människor ska 

överensstämma med accepterade vetenskapliga regler, baseras på grundlig kunskap utifrån 

vetenskaplig litteratur och ha respekt för eventuella djur som involveras i forskningen.  

I etikprövningslagen (SFS 2003:460) regleras att uppsatser som skrivs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundläggande nivå inte behöver genomgå en formell juridisk 

etikprövning. Forskningsetiska ställningstaganden i litteraturstudien gjordes av författaren.  

        Samtliga vetenskapliga artiklar som ingår i studien har granskats för innehav av etiskt 

godkännande, endast de artiklarna med etiskt godkännande har inkluderats i studien. Alla 

ingående artiklarna har presenterat rekryteringen, datainsamlingen och dataanalysen 

överskådligt och etiskt ansvarsfullt. Deltagare fick information om studien, deltog av fri vilja 

och kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan förklaring och möjliga konsekvenser 

for fortsatt vård. Insamlat data har avidentifierats för att skydda deltagarnas integritet och 

säkerställa anonymitet.  

     Författaren har tagit ett etiskt ansvar genom att vara medveten om sin förförståelse i 

försök att sätta den åt sidan och presentera resultatet sakligt, neutralt och utan värderingar. I 

studien sammanställdes resultat från alla syftesrelevanta artiklar som genererades i den 

systematiska sökningen, utan ändring av innehållet. 

 

 

4. Resultat 
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Resultatet från nio artiklar analyserades utifrån patienters upplevelser i egenvård vid diabetes 

typ II. Två kategorier identifierades: svårigheter och utmaningar i egenvården samt 

motivationen i egenvården med respektive 3 underkategorier var.  

 

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Svårigheter och utmaningar i egenvården 

4.1a Livet efter diagnosen – En personlig resa 

     Deltagarna upplevde fysiska, emotionella och sociala utmaningar i egenvården av 

diabetes typ II.  Sjukdomens kroniska natur och skrämmande utveckling med möjliga 

komplikationer upplevdes emotionellt påfrestande (Carolan, Holman & Ferrari, 2014; 

Graffigna, Barello, Libreri & Bosio, 2014; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 

2012; Lin, Anderson, Hagerty & Lee, 2007). Patienter upplevde känslor som ångest, oro, 

misstro, besvikelse och orättvisa över att ha fått diabetes, de undrade vilka synder som har 

begåtts för att förtjäna sjukdomen (Carolan et al., Gardsten et al., 2018). Patienter upplevde 

att deras självuppfattning har förändrats efter diagnosen. De definierade sig tillsammans med 

diabetes och begränsningar som sjukdomen medförde (Graffigna, Barello, Libreri & Bosio, 

2013).           Några patienter beskrev tacksamhet över sin diagnos och möjlighet till att lära 

sig om och vidta åtgärder som förbättrade deras hälsa (Carolan et al., Gardsten et al., 2018). 

Patienter som har lyckats med egenvården visade djupare kunskaper i och intresse för 

sjukdomen, jämfört med dem som hade en bristande egenvård (Wang, Chuang & Bateman, 

2011). 

     Genusskillnader i patienternas upplevelser efter diagnostiserad diabetes förekom. Män 

upplevde att de ville hemlighålla deras diagnos i sociala sammanhang och ibland för familjer 

och vänner. Kvinnor var mer öppna med sin diagnos och upplevde att familjen underlättade 

deras egenvård (Matthew, Gucciardi, Melo & Barata, 2012). 

Svårigheter och utmaningar i 

egenvården 

Motivationen i egenvården 

Livet efter diagnosen – En 

personlig resa 

Socialt stöd 

Kostförändringar, medicinering 

och fysisk aktivitet 

Psykoemotionell anpassning 

Socialt stigma Hälsosamt leverne 
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    Patienter beskrev oro över vilka komplikationer diabetes kunde medföra och att 

sjukdomen är hereditär. Personligt ansvar över sin diabetes gav upphov till känslor av 

ensamhet och isolering när deltagare utformade egenvården. 

Rädsla för allvarliga komplikationer och tidig bortgång på grund av sjukdomen beskrevs 

bland patienterna (Carolan et al., 2014; Gardsten, et al., 2018; Graffigna et al., 2014; Lin et 

al., 2007; Jutterström et al., 2012).  

    

4.1b Kostförändringar, medicinering och fysisk aktivitet 

     Patienter upplevde svårigheter i att hitta balansen mellan rätt kost, fysisk aktivitet och 

arbete i vardagen (Gardsten et al., 2018). Kostförändringar upplevdes som svåra, påfrestande 

och kravställande. Förändringar som medförde matrestriktioner samt modifiering och 

integrering av kostrekommendationer i egenvården upplevdes som utmanande. En del 

deltagare beskrev att kostförändringar resulterade i begär efter kolhydrater och mat med högt 

kaloriinnehåll. Matberedningen upplevdes jämväl som tidskrävande och utmanande. En del 

upplevde att de lyssnade till vårdgivarens rekommendationer men kunde inte acceptera 

behovet av förändringar i sin livsstil (Carolan et al., 2014; Gardsten et al., 2018, Graffigna, 

Barello, Libreri & Bosio, 2014; Lin et al., 2007, Wang et al., 2011).  

  Män upplevde att de kunde avvika från kostrekommendationer i sociala sammanhang. 

Kvinnor upplevde att mycket av den mat de tyckte om klassades som förbjuden, vilket 

försvårade rekommenderat kosthållning. (Matthew et al., 2012). Vårdgivare, enligt mer 

diabeteserfarna patienternas perspektiv, fokuserade på matrestriktioner istället för att lära 

dem om tillåten mat. (Gardsten et al., 2018).  

     Patienter med olika kulturella bakgrund upplevde svårigheter i att hitta lämpliga 

livsmedelsalternativ, exempelvis för ris. Kostbegränsningar innebar sociala konsekvenser 

eftersom de inte längre kunde äta fritt. Sociala utflykter försvårades och möjligheter till 

snabba och impulsiva beslut som rörde maten minskade (Gardsten et al.,2018; Carolan et al., 

2014).  

     Uprätthållning av stabila blodglukosvärden beskrevs som avgörande faktor i egenvården. 

Patienter upplevde osäkerhet och kunskapsbrist i hur blodglukos påverkades av kostvanor, 

motion och medicinering. En del upplevde att informationen som de fick från vårdgivaren 

var ytlig och begränsades till abstrakta regler att förhålla sig till gällande behandling och 

livsstilsförändringar Förståelsen för kosten och medicineringen upplevdes därmed som ytlig 

och försvårade egenvården. Patienter upplevde ovilja till att använda medicinen och oro över 

medicinens möjliga biverkningar. Sporadisk hypoglykemi upplevdes som ett allvarligt 
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problem. En del av deltagare struntade i att ta medicinen vid hypoglykemi medan andra 

justerade medicineringen utifrån deras aktivitetsnivå (Gardsten et al., 2018; Graffigna et al., 

2013; Lin et al., 2007; Matthew et al., 2012, Wang et al., 2011).   

     Fysisk form var ett återkommande samtalsämne bland patienter. Många patienter beskrev 

att de var missnöjda med sin kroppsform och vikt. Missnöjet över sin fysiska form var 

kopplad till känslan av egenvärde, som i sin tur, enligt patienternas perspektiv, påverkade 

deras egenvård. De beskrev att de undvek träningslokal eftersom de upplevde sig sårbara vid 

träning tillsammans med slanka personer. Negativa kroppsbilden skapade konflikt med 

träningsmål som ingick i egenvården (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  

 

4.1c Socialt stigma 

    Patienter beskrev upplevd stigmatisering associerad med diabetes, eftersom den benämns 

som sjukdom utvecklad till följt av osunt leverne. Bekymmer över stigmatisering och nöd 

efter att vara ”normal” upplevdes utmana egenvården, eftersom deltagare hade svårt att 

acceptera sin sjukdom. En del patienter beskrev att de undvek att berätta om sin diabetes för 

sitt sociala nätverk på grund av upplevd stigmatisering från människors attityder mot 

diabetes typ II (Lin et al., 2007). Oavsiktliga, tanklösa och okänsliga anmärkningar 

upplevdes utmanande eftersom de försvårade egenvården (Newton- John et al, 2017). En del 

av deltagarna upplevde svårigheter i att prata med familjen om sin diabetes (Gardsten et al., 

2018).  Socialisering med andra människor upplevdes som svår och utmanande vid 

exempelvis måltidssituationer och förtäring av mat med högt fett- och sockerinnehåll. 

Patienter kände sig isolerade och stigmatiserade och ibland undvek att berätta om sin 

diabetes (Gardsten et al., 2018; Oftedal et al., 2010).  

     Patienter beskrev tillika utmaningar i att hantera människors attityder, reaktioner och 

kommentarer. Be om hjälp utan att känna sig som orsak till problem eller att möta andras 

beteenden och svar upplevdes som svårt och krävande (Gardsten et al., 2018). En del av 

patienterna upplevde missnöje med sociala nätverkets försök att påverka deras egenvård 

efter vad de ansåg vara hälsosamt. Försök upplevdes som kritiska och påträngande. (Newton 

– John et al., 2017).  

 

4.2 Motivationen i egenvården 

4.2a Socialt stöd 

      Familjer och medpatienter upplevdes som källor till hjälp i effektiv egenvård och hjälpte 

att förändra hälsobeteendet och uppnå ett balanserat liv (Carolan et al., 2014; Jutterström et 
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al., 2012; Lin et al., 2007; Oftedal et al., 2010). Patienter som accepterade det sociala 

nätverkets inflytande i deras egenvård upplevde stöd eftersom egenvården underlättades 

(Newton- John, Ventura, Mosely, Browne & Speight, 2017). Kvinnor upplevde att stödet 

som erhålls från socialgrupper underlättade egenvården. Män upplevde att de ville lära sig 

mer om diabetes på egen hand och valde oberoende källor som böcker och digital 

information (Matthew et al., 2012).  

    Patienter upplevde behov efter emotionellt stöd.  Stödet söktes hos familjer och 

vårdgivare. (Matthew et al., 2012; Gardsten et al., 2018; Wang et al., 2011). Emotionellt stöd 

som inkluderade validering, förståelse och acceptans upplevdes som motivation till att 

upprätthålla egenvården (Matthew et al., 2012). Majoriteten av patienter upplevde att de 

hade bra relation med deras vårdgivare. Informationen som de fick under vårdbesök 

upplevdes vara viktig och givande. En del upplevde att informationen som de fick från 

vårdgivaren var ytlig och begränsades till abstrakta regler att förhålla sig till gällande 

behandling och livsstilsförändringar Förståelsen för kosten och medicineringen upplevdes 

därmed som ytlig och försvårade egenvården (Carolan et al., 2014; Gardsten et al., 2018; 

Graffigna et al., 2013; Wang et al., 2011).  

 

4.2b Psykoemotionell anpassning 

     Psykoemotionella anpassningen tog sin tid och skapade nya visioner om framtida livet. 

Acceptans för diabetes som en del av deras liv och ett optimistiskt förhållningssätt upplevdes 

av patienterna vara optimala strategier att tillämpa i egenvården. Patienterna upplevde att de 

behövde acceptera sin sjukdom och ta ansvar för egenvården. Egenansvar i sjukdomen 

upplevdes som en styrka som motiverade till att göra livsstilsförändringar som gynnade 

diabetesegenvården. Patienter beskrev att de fann egna motiv och viljestyrka till att 

åstadkomma nödvändiga livsstilsförändringar. Strävan efter att påverka sin diabetesegenvård 

och göra självständiga beslut gav styrkan att uttrycka sina åsikter och ställa krav på 

vårdgivare. En del patienter beskrev att de ibland upplevde svårigheter i att finna och 

upprätthålla motivationen i egenvården och applicera kunskap från diabetesklasserna i det 

dagliga livet (Carolan et al., 2014; Gardsten et al., 2018; Graffigna et al., 2011; Jutterström 

et al., 2012; Lin, Anderson, Hagerty & Lee, 2007; Matthew et al., 2012; Oftedal, Karlsen & 

Bru, 2010). 

     Patienter beskrev sin emotionella kapacitet som en betydande faktor i 

diabetesegenvården. Diskussioner om möjliga komplikationer upplevdes som viktiga, 

samtidigt som det ställde krav på deras emotionella förberedelsegrad. Patienter beskrev 
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medvetenhet om att deras diabetes var kronisk och att de behövde hålla blodglukosnivåer 

under kontroll för att förhindra komplikationer (Gardsten et al., 2018, Graffigna et al., 2014., 

Carolan et al., 2014; Matthew et al., 2012). 

 

4.2c Hälsosamt leverne 

    Hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet beskrevs som grundläggande behandlingen i 

egenvården (Jutterström et al, 2012, Lin et al., 2007, Wang et al., 2011).  Hälsosam 

kosthållning och motion associerades med kroppsligt välbefinnande. Motivationen till 

fortsatt hälsosam kosthållning och motion genererades från redan uppnådda resultat i 

egenvården. Upplevd effekt av optimerad egenvård gav styrkan att fortsätta (Jutterström et 

al., 2012; Lin et al., 2007). Patienter som har lyckats med egenvården hade specifika mål i 

kontroll av diabetes och kunde redogöra för sina val och metoder i egenvården. Patienter 

med bristande egenvård upplevde att symtom som diabetes genererade var deras största 

motivation i egenvården (Wang et al., 2011).   

     Vilja till att bibehålla förmågan till arbetet upplevdes som en motivation i egenvården. 

Arbetet motiverade deltagare till att göra och integrera hälsosamma val i dagliga livet. Andra 

patienter upplevde emellertid att arbetsförhållanden kunde försvåra egenvården och att de 

försökte minska stress på arbetet (Gardsten et al., 2018; Oftedal et al., 2010). 

      

4.3 Resultatsammanfattning 

     Patienter upplevde både svårigheter och utmaningar samt motivation i egenvården. 

Faktorer som kost, motion, medicinering, social stigmatisering, socialt stöd och hälsosamt 

liv tog plats i och påverkade egenvården. Livsstilsförändringar i egenvården var svåra att 

genomföra. Det förekom skillnader i kvinnors och mäns strategier i egenvården. 

Acceptansen av sjukdomens kroniska natur och ett optimistiskt förhållningssätt beskrevs 

som faktorer som optimerade egenvården. Egenansvar över situationen beskrevs som en 

styrka som hjälpte patienter att hitta fungerande egenvårdsstrategier. Majoriteten var nöjda 

med sina vårdgivare, en del upplevde emellertid att vårdgivare fokuserade mer på 

kostrestriktioner och gav information som upplevdes vara ytlig och abstrakt, vilket 

försvårade utformning och uprätthållning av egenvården.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

      Litteraturstudien genomfördes med avsikt att skapa översikt över tidigare forskning inom 

ett visst forskningsområde, för att sedan kunna implementeras i klinisk praxis. En 

systematisk litteratursökning med deskriptiv design valdes till studien eftersom syftet var att 

beskriva patienters upplevelser. Systematisk sökning främjar arbetets vetenskapliga kvalitet 

(Kristensson, 2014) medan deskriptiv design besvarar litteraturstudiens syfte. En empirisk 

undersökning om patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ II hade varit ett 

alternativ till litteraturstudien. Litteraturstudien valdes framför en empirisk studie relaterat 

till tidsbegränsningen.  

     Studiens syfte och ämnesområde grundar valet för databaser som tillämpas vid sökning 

av vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens syfte var att beskriva 

upplevelser inom ämnet omvårdnadsvetenskap, därför valdes databaserna Cinahl och 

Medline. Valda databaser tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom ämnet, vilket gör dem 

relevanta för sökningen. Inga kompletterande sökningar i andra databaser gjordes eftersom 

författaren bedömde att båda databaserna tillsammans tillhandahåll tillräckligt artiklar av 

god vetenskaplig kvalitet. Systematiska sökningar gjordes tiden efter litteraturstudiens start, 

vilket utgör både studiens styrka och svaghet. Styrkan är att sökningar möjligen resulterade i 

fler studierelevanta artiklar än om den hade genomförts tidigt i studien. Svagheten är att 

sökningar som görs tiden efter litteraturstudiens start kan påverka urvalet relaterat till 

tidsbegränsningar. Alternativt kunde sökningen ha genomförts snart efter litteraturstudiens 

start. 

     Databasen PsychInfo hade kunnat användas i systematiska sökningar efter vetenskapliga 

artiklar, eftersom studiens syfte var att undersöka upplevelser. Emellertid gjordes inga 

kompletterande sökningar i databasen PsychInfo eftersom databaserna Cinahl och 

MEDLINE tillsammans ansågs generera tillräckligt många artiklar av god vetenskaplig 

kvalitet. 

     I sökningar användes ämnesord som identifierades utifrån litteraturstudiens syfte, 

diabetes mellitus type 2, selfcare och experience.  Valda ämnesord bedömdes vara relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte. Ämnesord i båda databaserna identifierades via respektive 

databasens funktioner och kombinerades med varandra. Ämnesordet self – management 

definierades som synonym till ämnesordet selfcare och användes i sökningen för att inte 
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mista syftesrelevanta artiklar. Synonymordet selfcare tillämpades endast i sökningen i 

databasen MEDLINE. Nu i efterhand har författaren bedömt att selfcare hade även kunnat 

användas i databasen Cinahl i syfte att bredda sökningen och minimera risken att missa 

syftesrelevanta artiklar. Trunkering och fritextsökning tillämpades i syfte att generera en 

bredare sökning. Kombination av sökning med ämnesord och fritextsökning beskrivs av 

Kristensson (2014) som den vanligaste och mest optimala systematiska sökningen. 

Sökningen ska emellertid innehålla så få ämnesord som möjligt, för att undvika att en stor 

mängd irrelevant data fångas upp (ibid). Endast ett ord användes i fritextsökning, vilket kan 

ses som en styrka i litteraturstudien.  

     Litteraturstudiens inklusionskriterier bestämdes till All Adult, English Language och 

artiklar publicerade mellan 20070101–20181130. Peer reviewed användes endast i sökningar 

i databasen Cinahl eftersom funktionen inte var tillgänglig i MEDLINE. All adult valdes 

eftersom sjukdomen diabetes typ II utvecklas generellt hos vuxna individer. Språket 

begränsades till English language eftersom språket är det internationella inom forskning 

globalt. Litteraturstudiens resultat skulle vara överförbart utan att generaliseras. Därför 

exkluderades artiklar vars studier omfattade båda typer av diabetes och fokuserade på 

deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar samt andra faktorer förutom 

egenvårdsupplevelser vid diabetes typ II.   

     Urvalet av artiklar skedde strukturerat i flera steg, i syfte att stärka litteraturstudiens 

tillförlitlighet. Kristensson (2014) beskriver att flerstegs urval som följer en struktur höjer 

studiens vetenskapliga kvalitet. Triangulering kan med fördel användes för att stärka 

studiens tillförlitlighet (ibid). Triangulering, som innefattar en gemensam analysprocess, 

uteblev på grund av att litteratstudien genomfördes av enskild författare. Utebliven 

triangulering kan ses som litteraturstudiens svaghet eftersom urvalet av artiklar kan påverkas 

av författarens förförståelse. 

     Granskningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet följde Kristenssons (2014) beskrivna 

frågeställningar samt fyra dimensioner för bedömning av kvalitativa studiers trovärdighet. 

Alla ingående artiklarna har bedömts ha tillräckligt god vetenskaplig kvalitet för att 

inkluderas i litteraturstudien. Samtliga artiklarna har fått ett etiskt godkännande och fört ett 

etiskt resonemang angående rekrytering, datainsamling, dataanalys och resultatpresentation. 

Inkludering av artiklar med ett etiskt godkännande höjer studiens vetenskapliga kvalitet 

(Kristensson, 2014) och kan således ses som en styrka i studien.  
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      Två av de ingående studierna har exkluderat deltagare med diabeteserfarenhet längre än 

två respektive kortare än fem år (Jutterström et al., 2012; Lin et al., 2007). Enligt eget 

resonemang finns det risker med ett så begränsat urval som utgör studiernas svaghet. Genom 

exkludering av patienter med antingen längre eller kortare erfarenhet finns det risk för att 

studiens urval blir för begränsade. Relevant data från patientspannen som har haft diabetes 

längre än två men kortare än fem kan missas. Ett begränsat urval leder till att studiens 

resultat riskerar att representera upplevelser i egenvård vid diabetes typ II utifrån specifik 

längd på patienternas erfarenhet. Sådant resultat kan sänka studiens överförbarhet eftersom 

den inte kommer kunna överföras till populationen i stort, eftersom det belyser upplevelser 

utifrån specifik erfarenhetslängd.  De studierna blev ändå inkluderade eftersom de var 

syftesrelevanta, bedömdes ha god vetenskaplig kvalitet och eftersom längden på patienternas 

erfarenhet av diabetes inte reglerades i litteraturstudiens inklusionskriterier.  

     Litteraturstudiens insamlade data analyserades utifrån innehållsanalys med induktiv 

ansats. Analysmetoden valdes i syfte att sammanställa patienters upplevelser och bedömdes 

således vara relevant. Innehållsanalys med induktiv ansats tillämpas främst i studier som 

fokuserar på omvårdnadsvetenskap (Elo & Kyngäs, 2008). Vald analysmetod och 

beskrivning av systematiskt genomförande kan ses som en styrka i litteraturstudien. En 

annan metod som hade kunnat tillämpas i studien är den integrerade analysmetoden som 

beskrivs av Kristensson (2014).  

      Litteraturstudiens resultat bygger endast på kvalitativa artiklar. Litteraturstudiens syfte 

var att undersöka patienter upplevelser i egenvård vid diabetes typ II. Studier som 

eftersträvar att undersöka upplevelser eller uppfattningar av ett visst fenomen (Kristensson, 

2014) har oftast kvalitativ ansats. Studier med kvantitativ ansats fokuserade på effekt av 

patientutbildning vid diabetes typ II och andra interventioner som byggdes på skattning. De 

svarade inte mot litteraturstudiens syfte och blev således exkluderade. Det kan tänkas 

förklara varför de syftesrelevanta studierna var av kvalitativ ansats. 

5.2 Resultatdiskussion 

En personlig resa 

     Resultatet visade att diabetes typ II ställde krav på livets olika aspekter. Förändringar som 

deltagarna genomförde i egenvården väckte olika känslor, utmanade disciplinen och 

anpassningsförmågan.  

     Många patienter upplevde känslor som oro, ångest, misstro, besvikelse och orättvisa över 

att just de hade fått diabetes (Carolan et al., Gardsten et al., 2018). Det kan tänkas vara en 
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naturlig reaktion på att få ett skrämmande besked om en kronisk sjukdom. Sjukdomen 

diabetes är känt för sina allvarliga komplikationer som kan förvärvas vid bristfällig 

egenvård.  

      Diabetes ställer krav på en hållbar livsstil och innebär oftast livsstilsförändringar hos 

patienten (Mars et al., 2007). Livsstilsförändringar kan därför ses som grunden till 

egenvården. Eget resonemang är att egenvård vid diabetes således kräver kunskap och 

disciplin från patientens sida, och kan därför upplevas som skrämmande och krävande. 

Whitehead et al., (2016) beskriver i sin studie att patienter uppgav att de hade en ledande roll 

i egenvården och beskrev utformning och uprätthållning av fungerande egenvård som 

utmanande. Det kan tänkas att många patienter upplever stress och tvång till anpassning, för 

att förebygga allvarliga komplikationer.  

       Många patienter uppgav även att deras självuppfattning förändrades efter diagnosen. De 

definierade sig med sjukdomen och medföljande begränsningar (Graffigna, Barello, Libreri 

& Bosio, 2013). Det kan tänkas att många patienter upplever hotad identitetsbild efter 

diagnosen. Ens identitet byggs upp utifrån personliga preferenser och livsstil. Sjukdomen 

diabetes ställer oftast krav på livsstilsförändringar, främst kosten, och kan därför hota 

identiteten. För att bygga upp en fungerande egenvård krävs livsstilsförändringar som kan gå 

emot personliga preferenser i exempelvis kosten, vilket försvårar anpassningen ytterligare. 

Patienter beskrev kostförändringar som svåra och kravställande (Carolan et al., 2014; 

Gardsten et al., 2018, Graffigna, Barello, Libreri & Bosio, 2013; Lin et al., 2007, Wang et 

al., 2011). I tidigare forskning av Aponte, Campos-Dominguez och Jaramillo (2015) beskrev 

patienter att de definierade kostförändringar med förbjud av deras favoritlivsmedel och 

upplevde sig därför nedstämda.  

      Eget resonemang är att kostförändringar skapar svårigheter och utmanar egenvården 

utifrån både emotionella och ekonomiska aspekter. I tidigare forskning av Belue et al. (2013) 

beskrev patienter att de främsta svårigheter i kostförändringen var relaterat till kostnader av 

hälsosamma livsmedel samt dietens begränsningar. Diabetes typ II brukar benämnas som 

sjukdom till följt av osunt leverne, vilket oftast innebär ett högt sockerintag. Vid plötslig 

uteslutning av livsmedel som innehåller hög andel socker kan det uppstå ett begär efter dessa 

livsmedel, vilket försvårar gynnande egenvård och ökar risken för komplikationer. Hälsosam 

mat, som grönsaker, fullkornslivsmedel samt magert kött kostar mycket pengar och kan 

således även bli en ekonomisk utmaning.  

Genusaspekten  
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       Det förekommer genusskillnader i patienternas utformning av egenvård och hantering av 

diabetes. Kvinnor uppger känslomässiga upplevelser i större grad än män (Matthew et al., 

2012). Det förekommer även skillnader i anpassning av kosten. Kvinnor vill följa 

kostrekommendationer exakt och upplever svårigheter i större utsträckning än män, som 

under vissa omständigheter, exempelvis socialt umgänge, inte följer matrestrektioner. Studie 

av McCollum, Hansen, Lu och Sullivan (2005) stödjer resonemanget om att det förekommer 

skillnader i mäns och kvinnors hantering av diabetes. Kvinnor tenderade ha depression, 

fysiska samt kognitiva begränsningar i större utsträckning än män (ibid.). Genusskillnader 

kan tänkas bero på att kvinnor känner större ansvar inför familjen och vill därför följa alla 

rekommendationer och restriktioner fullt ut.  

      Oro över sjukdomens komplikationer och hereditet förekommer hos båda kön, men 

kvinnor tenderar att vara mer öppna och diskutera det oftare än män. Kvinnor söker även 

socialt stöd i större utsträckning än män och söker kunskap genom utbyte med andra 

medpatienter. Män tenderar att söka information och bearbeta den på egen hand (McCollum 

et al., 2005). Kvinnor tenderar även finna socialt stöd mer gynnande och fokuserar på 

känslor i större utsträckning än män (Lengua & Stormshak, 2000). Genusskillnader kan 

tänkas bero på samhällets syn på respektive kön och de egenskaper som tillskrivs. Det kan 

tänkas att samhällets syn på kvinnor som mer känslofokuserade återspeglas i deras 

förhållningssätt till sin sjukdom och egenvården. Män tenderar att vara mer 

problemorienterade och söker information på egen hand, jämfört med kvinnor som söker 

stöd i socialt umgänge (Lengua & Stormshak, 2000; McCollum et al., 2005).  

Socialt stigma och social support 

     Socialt stigma upplevdes som en försvårande faktor i egenvården. Patienter beskrev att de 

kände att de kända sig dömda och isolerade (Gardsten et al., 2018; Lin et al., 2007; Newton- 

John et al, 2017; Oftedal et al., 2010). Det kan tänkas att samhällets syn på diabetes typ II är 

en viktig faktor i hur patienten uppfattas av andra människor och även av sig själv. Diabetes 

typ II utgör fortfarande en stigmatiserad sjukdom som associeras med ohälsosamt leverne 

och kan därför skapa negativa associationer och attityder hos människor och samhället.  

     Patienter upplevde emellertid även stöd från det sociala nätverket. Socialt stöd upplevdes 

som en motiverande och stödjande faktor i egenvården. Familjer och medpatienter utgjorde 

det främsta sociala stödet och hjälpte patienter att upprätthålla egenvården och uppnå ett 

balanserat liv (Carolan et al., 2014; Jutterström et al., 2012; Lin et al., 2007; Oftedal et al., 

2010). Det kan tänkas att det sociala stödet är en underlättande faktor eftersom patienter får 
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dela med sig av sina upplevelser. Thorne, Harris Mahoney, Con, & McGuinness (2004) 

beskriver i sin studie att patientens motivation, anpassningsförmåga och uthållighet utmanas 

i egenvården, därav bör familj och nära vänner involveras för stöd i vardagen. Eget 

resonemang är att sjukdomen kan väcka många känslor och ställer krav på patienternas 

disciplin och anpassningsförmåga. Det är därför av signifikans att kunna prata om de 

svårigheter, utmaningar men även framgångar i egenvården. Stöd från medpatienter 

genererar även informationsutbyte och kunskapsberikning eftersom det skapas diskussioner 

där patienter får bidra med sitt perspektiv och sina strategier som kan tillämpas i vardagen. 

Acceptans och egenansvar i egenvården 

     Acceptansen av diabetes som en del av livet, optimistiskt förhållningssätt och egenansvar 

över situationen var faktorer som optimerade egenvården. Egenansvar upplevdes av många 

patienter som styrka och motiverade till att skapa nödvändiga livsstilsförändringar.  (Carolan 

et al., 2014; Graffigna et al., 2011; Jutterström et al., 2012; Lin et al., 2007 Matthew et al., 

2012). Det kan tänkas att egenansvar kan både motivera och utmana egenvården. 

Egenansvar över sin diabetes och utformning av egenvård kan upplevas som skrämmande 

första tiden efter diagnosen. Nyligen diagnostiserad kronisk sjukdom innebär en personlig 

resa för patienten där mycket information behöver tas in. Kneck (2013) återger att diagnosen 

beskrivs som en livsomställning och upplevs som en källa till oro, osäkerhet, förlust och 

sorg, vilket skapar lidande. 

     Eget resonemang är att utformning av gynnande egenvård byggs framförallt på kunskap. 

Den kunskap behöver komma från en professionell vårdgivare som innehar den kompetens 

som patienten är i behov av. Sjuksköterskan är den vårdgivare som kan förse patienten med 

kunskap som bygger på evidens samt stödja i egenvården. Dorotea Orem (1991) betonar att 

omvårdnaden måste vara legitim, det vill säga och att relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan ska baseras på tillstånd som kräver sjuksköterskans professionella 

kompetens.   

      Genom att besitta relevant kunskap och inneha ett holistiskt och personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan informera patienten utifrån den nivå som patienten 

befinner sig på och tillsammans utforma gynnande egenvårdsstrategier. Resonemanget 

finner stöd i Orems (1991) beskrivning av att sjuksköterskan som har för avsikt att lära ut 

måste ta reda på patientens befintliga kunskapsnivå och ha grundlig förståelse för det som 

patienten behöver lära sig.  

     Eget resonemang är att om sjuksköterskan ska kunna stödja patienten på gynnsammaste 

sätt krävs det att patienten är mottaglig för information och är villig att lära sig. 
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Sjuksköterskan ska tillika arbeta personcentrerat och förmå att tillsammans med patienten 

anpassa åtgärderna utifrån situationen. En relation till patienten som byggs på förtroende och 

genuin vilja att hjälpa är av vikt för att patienten ska känna trygghet och vilja att följa råden. 

Orem (1991) beskriver att patienter hanterar information på olika sätt och det är därför 

signifikant att veta hur patienten uppfattar informationen samt beakta patientens bakgrund, 

kulturella och sociala erfarenheter, livsstil och vanor.   

     Patient empowerment är tillika en signifikant faktor i utformning av gynnande egenvård.  

Insulander och Björvell (2013) beskriver patient empowerment som ett förhållningssätt i 

mötet mellan vårdgivare och patient. Tillämpning av empowerment innebär att patienten blir 

en del av teamet, att både parter ses som experter. Patienten är expert på sitt liv och levnad 

med sjukdom, medan vårdgivare är experter utifrån medicinska- och omvårdnadsperspektiv 

(ibid). Eget resonemang är att patient empowerment är en stärkande faktor i utformning av 

gynnande egenvård. Patienten får vara med i teamet, bestämma och tillsammans med 

vårdgivare utforma gynnande egenvård. Hälso- och sjukvård är ett samspel där både parter 

är viktiga.  

     Genom att inneha ett salutogent förhållningssätt och skapa en relation som stärker 

patienten, skapas även säkerhet hos patienten som kan bidra till ökat egenansvar (Insulander 

& Björvell, 2013). Egenansvar i patienternas dagliga sjukdomshanteringen återspeglas i 

aspekter som kost, fysisk aktivitet och oftast medicinering. Kännedom om fysiologisk 

respons kan tillika vara en faktor som bygger på egenansvar och hjälper i egenvården. 

Tanenbaum et al. (2015) beskrev i sin studie att patienterna hittade gynnsamma strategier 

genom fysiologisk respons på viss typ av mat och fysisk aktivitet. De noterade hur deras 

mående samt blodglukos förändrades efter en viss typ av mat och fysisk aktivitet och kunde 

därmed göra anpassningar som gynnande egenvården (ibid.). 

 

5.3 Slutsats 

     Egenvården vid diabetes typ II är mångsidig och innefattar flera olika aspekter. Patienter 

upplever svårigheter och utmaningar i att utforma och upprätthålla egenvården. Stödet från 

sociala nätverket och vårdgivare är betydelsefullt och motiverar patienter i dagliga 

sjukdomshanteringen. Samhället syn på sjukdomen påverkar patienter och avspeglar sig i om 

de upplever stigmatisering eller stöd. Genusskillnader förekommer i patienternas utformning 

av egenvård. Skillnaderna är viktiga att förstå för sjuksköterskan för att kunna arbeta 

personcentrerat och använda lämpliga strategier i mötet med varje patient. Informationen 

som patienter får från vårdgivare är viktig och givande, emellertid finns önskan om att 
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informationen ska fokusera mer på möjligheter, istället för begränsande regler att förhålla sig 

till. Genom att ha ett salutogent förhållningssätt, där patienten blir en del av teamet, kan 

sjuksköterskan stödja patienten och tillsammans utforma egenvårdstrategier som är 

gynnsamma. 

 

5.4 Klinisk implementering och förslag till fortsatt forskning 

      Sjuksköterskan, ur sitt omvårdnadsperspektiv, ska arbeta personcentrerat och främja 

hälsa hos patienten. Genom att stödja patienten till egenvård och arbeta utifrån ett holistiskt 

perspektiv grundad på vetenskap, kan patientens förutsättningar för en fungerande egenvård 

ökas. Litteraturstudien kan bidra med kunskap i patienternas upplevelser av egenvård vid 

diabetes typ II. Genom kunskap kan en ökad förståelse för patientens dagliga egenvård 

uppnås och hjälpa sjuksköterskan att stödja patienten på ett gynnande sätt. Informationen 

från litteraturstudien kan implementeras i klinisk praxis genom att bidra till utformning av 

stöd till egenvård som har patienten i fokus. 

      Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser av att stödja patienter med diabetes typ 2 i deras egenvård. En sådan studie 

skulle vara ett nyttigt komplement i berörda forskningsområdet och bidra med stöd för 

sjuksköterskor. Ytterligare ett förslag kan vara att undersöka patienternas upplevelser av 

sjuksköterskans roll vid stöd till egenvård. Information om patienternas upplevelser av och 

förväntningar på sjuksköterskan och omvårdnaden skulle bidra med nyttig kunskap för 

implementering i sjuksköterskans kliniska praxis.  
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Bilaga 1 - Sökmatris 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 
2018-12-08 
21:00 

1. (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 2”) 
 
2. (MH “Self Care”) 
 
3. Experienc* 
 
4. Kombinera 1 och 2 
med (AND) 
 
5. Kombinera 3 och 4 
med (AND) 
 
6. Limits: English, 
20070101-
20181130, Age: All 
Adult, Peer 
Reviewed, Exclude 
Medline Records 

52726 
 
 
34039 
 
376000 
 
2436 
 
 
304 
 
 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Medline 
2018-12-08 
21:30 

1. (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 2” 
 
2. (MH ”Self Care”) 
 
3. (MH ”Self 
Management”) 
 
4. Experienc* 
 
5. Kombinera 2 och 3 
med (OR) 
 
6. Kombinera 1 och 5 
med (AND) 
 
7. Kombinera 4 och 6 
med (AND) 
 
8. Limits: English, 
20070101- 
20181130, Age: All 
Adult. 

122,656 
 
 
31597 
 
1155 
 
 
1031730 
 
32592 
 
 
2717 
 
 
383 
 
 
225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Summa  289 289 38 11 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Carolan, M., 

Holman, J & Ferrari, 

M. (2014). 

Experiences of 

diabetes self-

management: a 

focus group study 

among Australians 

with type 2 diabetes. 

Journal of Clinical 

Nursing, 24, 1011-

1023. doi: 

10.1111/jocn.12724 

 

 

Australia 

 

 

  Explore the 

experiences and 

concerns of 

individuals with 

type 2 diabetes 

mellitus, in a 

predominantly 

low socio-

economic setting. 

 

Utforska 

upplevelser och 

oror hos individer 

med diabetes 

mellitus typ 2, i 

huvudsakligen låg 

socioekonomisk 

ställning.  

 

Kvalitativ metod 

 

Explorativ design 

 

Inklusionkriterier: 

1. Diagnostiserad med diabetes typ 

II. 

2. Bosatt lokalt. 

3. Engelsktalande. 

4. Besökte lokala hälso-och 

sjukvårdsenheter för diabetesvård. 

Exklusionskriterier: Framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades utifrån 

inklusionkriterier från lokala hälso-

och sjukvårdsenheter. 

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: Framkommer inte. 

Slutlig studiegrupp: 22 individer i 

åldern 40->70 med diagnostiserad 

diabetes typ 2 som fick 

diabetesvård på lokala hälso-och 

sjukvårdsenheter. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppintervjuer 

Dataanalysmetod:  

Induktiv tematisk analys 

Styrkor:  

Disposition av 

artikelns delar. 

 

Månad och år för 

datainsamlingen 

är angiven.  

 

Citat ur intervjuer 

 

 

Svagheter:  

Exklusionskriterie

r framkommer ej.  

 

Endast de 

deltagare som var 

bosatta lokalt 

rekryterades. 

 

Diabetesdiagnos

en hotade 

identiteten och 

associerades 

begränsningar. 

 

Acceptansen av  

diabetes 

kroniska natur 

och ett 

optimistiskt 

förhållningssätt 

underlättade 

egenvården och 

motiverade till 

utformning av 

gynnsamma 

strategier 

 

Kostförändringa

r är svåra att 

genomföra både 

emotionellt och 

ekonomiskt. 

Hälsosam mat 

kostar mycket 

pengar och 

utmanar 

ekonomin. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Gardsten, C., 

Blomqvist, K., Rask, 

M., Larsson, Å., 

Lindberg, A & 

Olsson, G. (2018). 

Challenges in 

everyday life among 

recently diagnosed 

and more 

experienced adults 

with type 2 

diabetes: A 

multistage focus 

group study. Journal 

of Clinical Nursing, 

27, 3666-3678. doi: 

10.1111/jocn.1433 

 

 

Sweden 

Identify perceived 

challenges related 

to self-

management 

among recently 

diagnosed and 

those with longer 

experience of 

type 2 diabetes. 

 

 

Identifiera 
upplevda 
utmaningar 
relaterade till 
egenvården hos 
nyligen 
diagnostiserade 
samt de med 
längre erfarenhet 
av diabetes typ 2. 

Kvalitativ metod 

 

Deskriptiv design 

Inklusionkriterier: 

1a. Ha haft diabetes under högst 3 

år. 

1.b. Ha haft diabetes under minst 5 

år. 

3. Förstå och kommunicera på 

svenska. 

Exklusionskriterier:  

Framkommer inte. 

Urvalsförfarande: Deltagare blev 

tillfrågade både från primärvård 

samt sjukhusanrättning. 

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: 1. Var ej närvarande under 

fokusgruppintervjuer. 

Slutlig studiegrupp: 11 deltagare, 5 

män och 6 kvinnor i åldern 42–74 

med olika långa diabetesdiagnoser. 

Datainsamlingsmetod: 

Flerstegs fokusgruppintervju.  

Dataanalysmetod: Manifest och 

latent kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

Välbeskrivna 

rekrytering, 

datainsamling 

och dataanalys. 

 

Citat ur 

intervjuer. 

 

 

Svagheter:  

Forskare 

samarbetade 

med personer 

med diabetes typ 

II och 3 

diabetessjuksköte

rskor i studien.  

 

Livet efter 

diabetesdiagnos

en är en 

personlig resa 

som tar sin tid 

och där 

acceptans och 

anpassning tar 

plats. 

 

Genomföring av 

kostförändringa

r upplevdes som 

utmanande och 

krävande. Det 

ställde krav på 

disciplin och 

anpassningsför

mågan. 

 

Hälsosamt 

leverne och 

bibehållen ork 

till arbete 

upplevdes som 

motiverande 

faktorer i 

egenvården. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Graffigna, G., 

Barello, S., Libreri, C 

& Bosio, C. A. 

(2014). How to 

engage type 2 

diabetic patients in 

their own health 

management: 

implications for 

clinical practise. 

BMC Public Health, 

14. doi: 

10.1186/1471-2458-

14-648 

 

Italien 

  Explore the 

reasons of 

disengagement 

and unique 

subjective 

experiences 

among diabetes 

type 2 patients. 

 

Undersöka 

orsaker till 

oangagemang och 

unika subjektiva 

upplevelser bland 

patienter med 

diabetes typ 2. 

 

 Kvalitativ metod 

 

 Explorativ design 

Inklusionkriterier: 

1. Diagnostiserad med diabetes typ 

2. 

2. HbA1c >8 (Okontrollerat). 

3. Från 18 år och uppåt. 

Exklusionskriterier: Framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande: Framkommer 

inte. 

Urval: Snöbollsurval. 

Bortfall: Framkommer inte. 

Slutlig studiegrupp: 29 deltagare 

med dålig kontroll av blodglukos. 

Datainsamlingsmetod: 

Narrativa berättelser och 

semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer 

 

Dataanalysmetod:  

Interpretiv innehållsanalys 

Styrkor:  

Deltagare 

fick föra en 

veckas 

dagbok som 

inkluderades 

i 

dataanalysen

. 

 

Kombinerad 

datainsamlin

g. 

 

Citat ur 

intervjuer. 

 

Månad och 

år för 

datainsamlin

gen är 

angiven. 

 

Svagheter:  

Exklusionskri

terier och 

bortfall 

framkommer 

inte. 

 

 

Egenvården påverkas 

av den egna 

inställningen till 

sjukdomen samt hur 

välfungerande 

strategier används. 

 

Patienter beskrev 

medvetenhet i att 

egenansvar är 

avgörande för 

utformning av 

gynnande egenvård. 

 

En del upplevde att 

det kom mycket 

information från 

vårdgivare som var 

svår att ta in.  

 

Vårdgivare 

fokuserade på 

matrestriktioner 

istället för att lära 

om rekommenderad 

kosthållning. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnmr och 

land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Jutterström, L., 

Isaksson, U., 

Sandström, H & 

Hörnsten, Å. (2012). 

Turning points in 

self-management of 

type 2 diabetes. 

European Diabetes 

Nursing, 9(2), 46-50. 

doi: 

10.1002/edn.205 

 

 

Sweden 

Throw light on 

turning points in 

self-management 

as described by 

people with type 

2 diabetes.  

 

 

 

Beskriva 

vändningspunkter 

I egenvården hos 

personer med 

diabetes typ 2.  

 

Kvalitativ metod 

 

Deskriptiv metod 

Inklusionkriterier: 

1. Diagnostiserats med diabetes 

inom två år. 

2. Fått behandling i primärvården.  

Exklusionskriterier:  

Framkommer inte. 

Urvalsförfarande: Deltagare fick 

brev från forskaren och 

kontaktades därefter via telefon 

för att bestämma tid och plats för 

intervju.  

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: Framkommer ej. 

Slutlig studiegrupp: 18 deltagare, 8 

kvinnor och 10 män i åldern 40–80 

med diagnostiserad diabetes typ 2 

inom två år.  

Datainsamlingsmetod: 

Individuell semistrukturerad 

intervju. 

Dataanalysmetod:  

Induktiv innehållsanalys. 

Styrkor:  

Tydlig beskrivning 

av urval, 

datainsamling 

och dataanalys  

 

Citat ur intervjuer 

 

 

Svagheter:  

Inklusionkriterier 

är otydligt 

beskrivna. 

 

 

Endast deltagare 

som har 

diagnostiserats 

med diabetes 

inom två år blev 

rekryterade. 

 

Acceptans av 

diabetes som en 

kronisk sjukdom 

krävde tid och 

anpassning men 

upplevdes 

underlättande i 

längden. 

 

Möjliga svåra 

komplikationer 

som diabetes 

innebar 

upplevdes som 

skrämmande 

och tvingade till 

livsstilsförändrin

gar. 

 

Egenansvar och 

möjlighet att 

påverka 

sjukdomens 

riktning 

upplevdes som 

motiverande 

och gav styrka 

till att forma 

gynnande 

strategier och 

optimera 

egenvården.  

 

 

https://doi.org/10.1002/edn.205
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Lin, C-C., 

Anderson, R., 

Hagerty, B & Lee, 

B-O. (2007). 

Diabetes self-

management 

experience: a 

focus group study 

of Taiwanese 

patients with type 

2 diabetes. Journal 

of Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness, 

17(5), 34-42. 

doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2007.01962.x 

 

 

Taiwan 

Understand 

and document 

the 

perspectives of 

Taiwanese 

patients with 

type 2 diabetes 

regarding the 

process and 

strategies used 

to self-manage 

their chronical 

condition. 

 

Förstå och 

dokumentera 

taiwanesiska 

diabetes typ II 

patienters 

perspektiv på 

processer och 

strategier i 

egenvården vid 

ett 

kroniskt 

tillstånd. 

Kvalitativ metod  

Explorativ design 

Inklusionkriterier: 

1. Individer som är 20 år och 

äldre. 

2. Kapabla till kommunikation 

på taiwanesiska eller 

mandarinkinesiska. 

3. Har haft diabetes i 5 år eller 

längre.  

4. Ge samtycke till deltagande. 

Exklusionskriterier: 

Framkommer inte. 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

med diabetes typ II 

rekryterades från tre 

undervisningssjukhus i södra 

Taiwan. 

Urval: Strategiskt urval.  

Bortfall: Framkommer inte. 

Slutlig studiegrupp: 41 

deltagare, 19 kvinnor och 22 

män i åldern 42–81 med olika 

utbildningsgrader och som har 

haft diabetes längre än 5 år.  

Medellängden för 

diabetesdiagnosen var 9 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

fokusgruppintervju 

Dataanalysmetod: 

Fenomenologisk analys 

Styrkor:  

Tydliga 

inklusionkriterier 

 

Tydlig beskrivning 

av datainsamling 

 

God tid avsågs till 

intervjuer. 

Intervjuer varade 

mellan 90–120 

minuter.  

 

Citat ur intervjuer 

 

Välstrukturerad 

disposition av 

studiens delar i 

artikeln 

 

 

 

Svagheter: 

Exkludering av 

deltagare som har 

haft diabetes i 

kortare än 5 år.  

 

Sjukdomen 

upplevdes som 

utmanande och 

hade en inverkan på 

dagliga livet. 

 

 

Oro över 

sjukdomens 

hereditet och 

komplikationer 

påverkade 

egenvården.  

 

Acceptans av 

sjukdomen som en 

del av livet och ett 

optimistiskt 

förhållningssätt var 

strategier som 

optimerade 

egenvården. 

 

Stöd från familjer 

och medpatienter 

motiverade och 

underlättade 

egenvården 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnmr och 

land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Matthew, R., 

Gucciardi, E., Melo, 

M & Barata, P. 

(2012). Self-

management 

experiences among 

men and women 

with type 2 

diabetes mellitus: a 

qualitative analysis. 

BMC Family 

Practice, 13. doi: 

10.1186/1471-

2296-13-122 

 

 

Kanada 

Better 

understand 

differences in 

diabetes self-

management, 

specifically 

needs, barriers 

and challenges 

among men and 

women living 

with type 2 

diabetes mellitus.   

 

 

Bättre förstå 

skillnader i 

egenvård, 

specifika behov, 

barriärer och 

utmaningar hos 

män och kvinnor 

med diabetes typ 

2. 

Kvalitativ metod 

 

Explorativ design 

Inklusionkriterier: 

1. Hade diagnostiserad diabetes 

typ 2. 

2.  Pratade, läste och skrev på 

engelska. 

3. Utövade egenvård vid diabetes. 

Exklusionskriterier: Patienter 

som var gravida och/eller hade 

dialys. Urvalsförfarande: 

Deltagare rekryterades från 

DEC’s kliniska databaser utifrån 

inklusionkriterier. Berättigade 

patienter informerades om 

studien via telefon. 

Urval: Strategiskt urval. Bortfall: 

Framkommer inte. 

Slutlig studiegrupp: 35 

deltagare, varav 9 medverkade 

genom telefonintervjuer 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

fokusgruppintervju med 

ämnesguide och telefonintervju 

för deltagare som inte kunde 

medverka i fokusgrupper. 

Dataanalysmetod: Induktiv 
tematisk analys. 

Styrkor:  

Välbeskrivna 

rekrytering 

och 

dataanalys 

 

Tydlig 

redovisning 

av resultatet. 

 

Citat ur 

intervjuer. 

 

 

Svagheter:  

Otydliga 

rubriker i 

studiens 

disposition. 

 

Kvinnor ville följa 

kostrestriktioner 

fullt ut, medan 

män ibland valde 

att inte följa 

restriktioner 

 

Både män och 

kvinnor upplevde 

svårigheter i 

livsstilsförändringar  

 

Kvinnor upplevde 

det sociala stöder 

gynnande i större 

utsträckning än 

män 

 

Kvinnor tenderade 

att söka kunskap 

hos medpatienter 

och vårdgivare, 

medan män 

upplevde större 

nytta av att söka 

information på 

egen hand.  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-122
https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-122
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Newton-John, T. 

RO., Ventura, A.D., 

Mosely, K., Browne, 

J. L & Speight, J. 

(2017). Are you sure 

you’re going to have 

another one of 

those? A qualitative 

analysis of the social 

control and social 

support models in 

type 2 diabetes. 

Journal of Health 

Psychology, 22(4), 

1819 – 1829. doi: 

10.1177/135910531

66642005 

 

 

Australia 

Explore the 

perceived impact 

of the family as 

well as friends 

and work 

colleagues on 

type 2 diabetes 

mellitus self-

management. 

 

 

Utforska 

familjens, vänners 

och 

arbetskollegors 

inflytande i 

egenvården vid 

diabetes typ 2. 

 

Kvalitativ metod 

 

Explorativ design 

 

Inklusionkriterier: 

1. Hade diagnostiserad diabetes 

typ 2.  

2. Individer från 18 år. 

3. Pratade engelska och bodde i 

Australien. 

Exklusionskriterier: Framkommer 

inte.  

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades från en stor studie 

som undersökte sociala 

erfarenheter hos australier med 

diabetes typ 2. 

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: 1. Deltagaren hade ingen 

formell diagnos och hade kognitiva 

nedsättningar. 

Slutlig studiegrupp: 25 deltagare, 

12 kvinnor och 19 män, födda i 

Australien. Medianåldern var 61.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

Dataanalysmetod:  

Deduktiv tematisk analys. 

Styrkor:  

Välbeskrivna 

rekrytering och 

dataanalys 

 

Individuell 

anpassning av 

intervjutiden. 

Intervjuer varade 

mellan 25–103 

minuter.  

 

 

Svagheter:  

Exklusionskriterie

r beskrivs ej.  

 

Sociala 

nätverket 

upplevdes både 

utmana och 

stödja 

egenvården 

 

Socialt stigma 

upplevdes ofta 

och det sociala 

umgänget 

kunde komma 

med 

kommentarer 

och 

anmärkningar 

som var 

okänsliga. 

Stigmatisering 

upplevdes även 

vid aktiviteter 

som involverade 

mat. 

 

Stöd från sociala 

umgänget 

upplevdes när 

patienterna blev 

validerade. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnmr 

och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Oftedal, B., Karlsen, 

B & Bru, E. (2010).  

Life values and self-

regulation 

behaviours among 

adults with type 2 

diabetes. Journal of 

Clinical Nursing, 19, 

2548 – 2556. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2010.03243.x 

 

 

Norway 

Identify life values in 

adults with type 2 

diabetes and to 

describe their 

experiences of how 

these values may 

influence self-

regulation behaviours. 

 

 

Identifiera 

livsvärderingar hos 

vuxna med diabetes 

typ 2 och beskriva 

deras upplevelser av 

hur värderingar kan 

påverka 

självregleringsbeteend

en. 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv design 

Inklusionkriterier: 

1. Individer i åldern 30–65. 

2. Har haft diabetes i minst ett år.  

3. Kapabla till kommunikation på 

norska. 

Exklusionskriterier: Framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande: Deltagare med 

diabetes typ II rekryterades från 3 

separata källor. Deltagare med lång 

erfarenhet av diabetes 

rekryterades strategiskt från lokala 

diabetesföreningen och kontaktade 

forskare vid intresse. 

Urval: Strategiskt urval. 21 

deltagare tackade ja till 

medverkning. 

Bortfall: 2.  

Slutlig studiegrupp: 19 deltagare, 

12 men och 7 kvinnor. Medelåldern 

var 51. Medellängden för 

diabetesdiagnosen var 7 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

fokusgruppintervju 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

 

Styrkor:  

Tydligt och 

välbeskrivet 

urval. 

 

Tydligt beskrivna 

rekrytering, 

datainsamling 

och dataanalys.  

 

God tid avsågs till 

intervjuer. 

Intervjuer varade 

i två sektioner 

som pågick i två 

timmar. 

 

Citat från 

intervjuer.  

 

Svagheter:  

Otydliga rubriker i 

resultatdelen 

 

Exklusionskriterie
r framkommer ej 

Strävan efter 

hälsosamt 

leverne utan 

komplikationer 

upplevdes som 

motivation i 

egenvården. 

 

Behåll av goda 

relationer med 

familj och 

vänner 

underlättade 

egenvården. 

 

Deltagande i det 

sociala 

umgänget 

beskrevs 

emellertid 

ibland som 

utmanande. 

 

Självbestämman

de och 

egenansvar i 

livsstilsförändrin

gar upplevdes 

som viktiga men 

utmanande. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnmr och land 

Syfte Metod Värdering      Resultat 

Wang, Y., Chuang, L 

& Bateman, W. B. 

(2011). Focus Group 

Study Assessing Self-

management skills 

of Chinese 

Americans with Type 

2 Diabetes. Journal 

of Immigrant 

Minority Health, 14, 

869-874. doi: 

10.1007/s10903-

011-9514-1 

 

 

USA 

 

  Describe 

knowledge, 

experiences and 

self-management 

skills among 

Chinese 

Americans with 

type 2 diabetes. 

 

 

 

Beskriva kunskap, 

upplevelser samt 

färdigheter inom 

egenvård hos 

kinesiska 

amerikaner med 

typ 2 diabetes. 

 

Kvalitativ metod 

  

Deskriptiv design 

Inklusionkriterier: 

1. Diagnostiserad diabetes typ II. 

2. Kinesisk etnicitet 

3. Ha besökt vårdinrättning för 

diabetesvård inom senaste 365 

dagar. 

4. Från 18 år och äldre. 

5. Kapabel till kommunikation på 

mandarinkinesiska 

6. HbA1c registrerad inom 6 

månader. 

Exklusionskriterier: Framkommer 

ej. 

Urvalsförfarande: Deltagare 

kontaktades via telefon och 

informerades om studien vid 

intresse. 

Urval: Strategiskt urval. 

Bortfall: Framkommer inte. 

Slutlig studiegrupp: 24 deltagare 

vars HbA1c avgjorde vilken 

fokusgrupp de tillhörde. 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer. 

Dataanalysmetod: Kvalitativ 
tematisk analys.  

Styrkor:  

Välstrukturerade 

inklusionkriterier, 

studien 

undersöker det 

som avses. 

 

Citat ur intervjuer 

 

 

Svagheter:  

Deltagarnas ålder 

framkommer 

inte. 

 

 

Kostanpassning 

upplevdes som 

en signifikant 

men utmanande 

faktor i 

egenvården. 

 

Oro kring 

möjliga 

biverkningar av 

den 

farmakologiska 

behandlingen 

resulterade i att 

patienter inte 

alltid följde 

behandlingen 

och 

vårdgivarens 

rekommendatio

ner. 

 

Majoriteten 

upplevde att de 

hade goda 

relationer med 

sina vårdgivare. 
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