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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Diabetes är en sjukdom, där patienten med diabetes dagligen fattar beslut 
gällande sin sjukdom. Genom empowerment kan patienten upptäcka och använda sin egen 
inneboende förmåga att kontrollera sin diabetes, vilket skapar förutsättningar för en mer 
individanpassad egenvård.  

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur empowerment kan främjas i omvårdnaden 
av den vuxna patienten med diabetes.  

Metod: Den metod som användes var en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. 
Sökningar har gjorts i databaserna Cinahl, Medline och Medline PubMed, med sökorden 
diabetes, empowerment, nursing och caring.   

Resultat: För att arbeta empowermentfrämjande krävs en förändring av sjuksköterskans 
yrkesroll där också patientens egen kunskap om att leva med diabetes erkänns. Att vara en 
god lyssnare, förmedla kunskap om diabetessjukdomen, vara öppen och lyhörd för varje 
patients individuella behov och uppmuntra patienten att själv finna lösningar på 
egenvårdsproblem är viktiga delar för sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal att arbeta 
med.  

Slutsats: För att sjuksköterskans yrkesroll ska kunna förändras och nya arbetsmetoder 
utvecklas är tid, stöd, utbildning och handledning till både sjuksköterskorna själva och den 
övriga personalen som arbetar runt patienten av betydelse.  

Nyckelord: Diabetes, empowerment, grupputbildning, omvårdnad, egenvård 
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1. INLEDNING 
Diabetes mellitus, även kallat diabetes, betraktas som en egenvårdssjukdom där patienten med 
diabetes dagligen fattar olika beslut gällande hur sjukdomen ska hanteras. Besluten patienten 
tar om sin sjukdom får denne själv ta konsekvenserna av, på både kort och lång sikt. 
Användandet av empowerment i omvårdnaden av den vuxna patienten (över 18 år och uppåt) 
med diabetes syftar till att hjälpa patienten att i det dagliga livet se och kunna utnyttja sin 
egen förmåga att ta kontroll över sin sjukdom (Funnell, 2006). Litteraturstudien vill beskriva 
hur empowerment kan främjas i omvårdnaden av den vuxna patienten med diabetes. Den 
kunskapen är viktig för att sjuksköterskan i mötet med patienten, ska veta vilka redskap som 
kan användas för att patienten med diabetes på bästa sätt ska ges förutsättningar att klara av 
och känna sig trygg i sin egenvård.  

2. BAKGRUND 

2.1 Diabetes   
Diabetes kännetecknas av ett tillstånd med kroniskt förhöjt blodsocker. Sjukdomen leder till 
att livsvillkoren förändras. Det är därför av betydelse för den enskilda patienten att kunna 
acceptera och lära sig leva med sin sjukdom. Det förhöjda blodsockret ger i början inte 
upphov till några symtom, men i takt med att blodsockret stiger kommer de klassiska 
symtomen på diabetes som ökade urinmängder, ökad törst och viktminskning, att uppträda. 
Förhöjt blodsocker leder på sikt till att de små och stora blodkärlen i kroppen förändras. 
Utvecklingen av komplikationer som hör samman med sjukdomen är i första hand beroende 
av blodsockernivån, hur länge patienten har haft sin sjukdom och om det finns riskfaktorer för 
hjärt och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 1999). De vanligaste formerna av diabetes är typ1 
och typ 2 (Agardh, Berne, & Östman, 2002). 

2.1.1 Typ 1 -diabetes 
Vid typ1-diabetes utsätts de insulinproducerande betacellerna för en autoimmunt betingad 
inflammatorisk reaktion som gör att de förstörs. Detta leder till en brist på insulin och senare 
till en helt upphävd insulinproduktion. Detta orsakas troligen av en kombination av ärftliga 
faktorer och miljöfaktorer. Behandlingen vid typ1-diabetes är insulin. Sjukhusvård är 
nödvändig vid sjukdomsdebuten då även insulinbehandling påbörjas (Agardh, Berne, & 
Östman, 2002; Socialstyrelsen, 1999). 

2.1.2 Typ 2 -diabetes 
Typ 2-diabetes beror på en bristande insulinsekretion i kombination med nedsatt 
insulinkänslighet perifert. Riskfaktorer för sjukdomen är ärftlighet, övervikt, rökning, ålder, 
låg fysisk aktivitet samt nedsatt glukosintolerans. Första steget i behandlingen av typ 2-
diabetes är livsstilsförändringar som t.ex. fysisk aktivitet och ändrade kostvanor. Om dessa 
åtgärder inte leder till normalisering av blodsockernivån, enligt för patienten uppsatta mål, 
kan tillägg av peroralt antidiabetika vara nödvändigt. När inte heller denna kombination har 
önskvärd effekt på blodsockernivån bör insulin ges. Behandlingen vid typ 2-diabetes inleds 
och sköts oftast av primärvården (Socialstyrelsen, 1999; Agardh, Berne, & Östman, 2002). 

2.1.3 Prevalens 
Antalet personer med sjukdomen diabetes ökar både i och utanför Sverige. Det är framförallt 
typ 2-diabetes som står för den ökningen (Agardh, Berne & Östman, 2002). Prevalensen för 
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diabetes i Sverige är ca 3-4 procent, detta motsvarar ca 300 000 personer. Typ 2-diabetes står 
för 85-90 procent av all diabetes (Socialstyrelsen, 1999). 

2.2 Målsättning med behandling vid diabetes 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus (1999) och 
Berne (2006) anger att den långsiktiga målsättningen för all diabetesbehandling är att 
förebygga och fördröja akuta och långsiktiga komplikationer och att patienten får behålla en 
fortsatt hög livskvalitet. Komplikationer hos patienten med diabetes är något som utvecklas 
under lång tid. Därför har det även formulerats mål för diabetesbehandlingen som sträcker sig 
över flera tidsperioder. Kortsiktiga mål är t.ex. minskat antal hypoglykemier, välinställt 
blodtryck och minskad kroppsvikt. Intermediära mål är det förebyggande arbetet med att 
förhindra förändringar på ögats näthinna, njurar och fötternas känsel som alla är början till 
mer allvarliga komplikationer. Långsiktiga mål är t.ex. att minska risken för att bli blind, 
drabbas av njursvikt eller hjärtkärlsjukdom. Patienten med diabetes ska ges möjligheten att 
kunna leva sitt liv under samma förutsättningar som andra människor och samtidigt ha en 
normal livslängd. Socialstyrelsen (1999) skriver också att en väsentlig del i diabetesvården 
och en förutsättning för att målen ska bli verkliga är att patienten får utbildning i egenvård. 

2.3 Egenvård 

2.3.1 Egenvårdsteorin enl. Orem 
Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem definierar egenvård som ”utförande 
av sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 
upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 2000, sid.149-150). 
Egenvårdskapacitet beskrivs av Orem som människans förmåga och kraft att kunna tillämpa 
egenvård. Denna förmåga är inget som är konstant utan den förändras med människans ålder, 
hälsotillstånd, kunskaper, utbildning, livserfarenhet och kulturmönster. När människans 
egenvårdskapacitet inte är tillräcklig i förhållande till de behov av egenvård som finns, 
uppstår enl. Orem en egenvårdsbrist som i sin tur skapar ett behov av omvårdnad. 
Omvårdnadens mål blir då att i möjligaste mån stärka egenvårdskapaciteten (Kirkevold, 
2000). 

2.3.2 Egenvård vid diabetes 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus (1999) 
och Berne (2006) beskrivs egenvård som de handlingar patienten själv gör för att upprätthålla 
sitt liv, bevara sin hälsa och sitt välbefinnande, trots sin livslånga sjukdom. Vid en sjukdom 
som diabetes kan kraven på egenvård bli mycket stora. Det är därför viktigt att tillgodose 
behovet av utbildning och förmedla kunskap så att patienten kan ha kontroll över sin sjukdom 
i olika situationer i livet.  

2.4 Diabetessjuksköterskans roll 
Att arbeta med diabetespatienter innebär för sjuksköterskan att höga krav ställs på kunskaper 
inom den specifika omvårdnaden vid diabetes samt områdena medicin, pedagogik och 
psykologi. Att sjuksköterskan vidareutvecklar sin kompetens inom dessa områden är därför 
väl motiverat. För att inneha en diabetessjuksköterskefunktion bör sjuksköterskan ha 
specialistutbildning inom diabetesvård (Agardh, Berne, & Östman, 2002). Utvecklingen av 
diabetesvården går mot en mer patientcentrerad vård vilket innebär en förändring av 
diabetessjuksköterskans roll och arbetssätt (Funnell, 2006). Diabetessjuksköterskan ska arbeta 
på ett sådant sätt att patienten med diabetes ges hjälp att själv upptäcka och använda sina egna 
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resurser, formulera mål för sin behandling samt finna lösningar på egna problem som uppstår 
(Agardh, Berne, & Östman, 2002). 

2.5 Definition av begreppet empowerment 
Ordet empowerment översatt enligt Nationalencyklopedin (2006), ”Empowerment (eng., av 
power `makt`, `förmåga`, `kraft`), princip som tillämpas i feministisk terapi och undervisning 
för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål 
och ta makt över sitt eget liv”.  

Enl. Anderson, m.fl. (1991) handlar empowerment om att hjälpa människor att upptäcka och 
använda sin inneboende förmåga att ta kontroll över sin sjukdom.  

Empowerment kan beskrivas som ”en filosofi” där det i det dagliga livet är vissa begrepp, 
värderingar och principer som gör sig gällande. Empowerment är ingen strategi eller metod 
utan mer ett perspektiv att se på tillvaron utifrån (Anderson, m.fl., 1995) 

2.6 Empowerment i omvårdnaden 
Empowerment handlar om att patienten upptäcker och använder sin egen inneboende förmåga 
att ta kontroll över sin sjukdom. Patienten ska utifrån sin egen förmåga ha rätt att vara med 
och påverka och delta i den vård och egenvård som är aktuell (Björvell, 2001). Enl. Baksi & 
Cradock (1998) betraktas en patient vara empowered när den har kunskap, skicklighet, attityd 
och självmedvetenhet nödvändig för att utöva inflytande på egna och andras beteenden, detta 
för att kunna förbättra sin egen livskvalitet. En utav målsättningarna med empowerment är 
enl. Björvell (2001) att öka patientens egen aktivitet och minska osäkerheten kring sin 
sjukdom och på så sätt skapa förutsättningar för förstärkt läkningsprocess, gott välbefinnande 
och en gynnsam egenvård. Björvell (2001) beskriver också att ett annat mål med 
empowerment är att sjuksköterskan och patienten gemensamt tolkar och reflekterar över 
patientens symtom och sjukdomstillstånd och på så sätt tillsammans kommer fram till 
lämpliga åtgärder för egenvården. Empowerment bygger på ett personligt ansvar där patienten 
med diabetes själv utför den dagliga omvårdnaden av sin sjukdom. Det främjar en mer 
individanpassad egenvård som tar hänsyn till patientens integritet (Funnell, 2006; Björvell, 
2001).  

3. SYFTE 
Syftet är att beskriva hur empowerment kan främjas i omvårdnaden av den vuxna patienten 
med diabetes.  

4. METOD 
En beskrivande design med litteraturstudie som metod. Sökning och urval av artiklar har 
gjorts enligt Polit & Beck´s (2004) flödesschema. 

4.1 Sökstrategi 
Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl, Medline och 
Medline PubMed. Formulering av aktuella sökord gjordes utifrån studiens syfte. De sökord 
som användes var diabetes, empowerment, nursing och caring i olika kombinationer och med 
användande av trunkeringar för att få orden i dess olika former. Sökning i MeSH efter 
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matchande ord till empowerment gav inget resultat. Den Booleska sökoperatorn ”and” har 
använts i olika kombinationer vid sökning i databaserna. Manuell sökning har gjorts genom 
referenslista i artikel från tidskriften Diabetes educator (Forsberg & Wengtröm, 2003; Polit & 
Beck, 2004, se tabell 1 sökmatris, bilaga 1). 

4.2 Urval 
Innan sökningen påbörjades gjordes en avgränsning till åren 2000-2006 och till artiklar 
skrivna på engelska (Forsberg & Wengtröm, 2003). Första urvalet skedde genom att vid 
datorn läsa artiklarnas rubriker och abstracts där sådan fanns. Artiklar som berörde gravida, 
barn, tonåringar, var medicinskt inriktade, saknade vetenskaplig metod och review artiklar 
exkluderades. De artiklar som inte gick att få fram i fulltext beställdes. Arbetets 
inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna patienter med diabetes och 
empowerment utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Resultatet i första urvalet blev 36 artiklar. 
Många av artiklarna påträffades i flera databaser och vid olika sökords kombinationer. Dessa 
valdes att redovisas utifrån den databas där de först hittades. Två av artiklarna fanns inte 
tillgängliga i Sverige och föll därför bort. En artikel hittades via manuell sökning.  

Inkluderade artiklar lästes noggrant igenom i sin helhet och granskades kritiskt. Utifrån det 
valdes de artiklar bort som inte var vetenskapliga eller studier som visade sig inte vara helt 
slutförda. Kvar till andra urvalet blev 13 artiklar. En av artiklarna var en fallstudie där 
tveksamhet rådde runt dess vetenskaplighet, den andra artikeln beställdes från Danmark men 
dess resultat svarade inte mot litteraturstudiens syfte då den inte berörde empowerment ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Dessa artiklar valdes därför bort. Till det tredje och sista urvalet 
kvarstod 11 artiklar som åter lästes i sin helhet, granskades och slutligen inkluderades i 
arbetets resultat (Polit & Beck, 2004, se tabell 2 artikelmatris, bilaga 2). 

4.3 Värdering 
Kvalitetsvärdering av studierna som ingår i litteraturstudiens resultat har gjorts enligt 
Forsberg & Wengström´s (2003) checklistor. I de kvantitativa studierna har bedömning gjorts 
av syfte, undersökningsgrupp, urval, intervention, mätmetod, bortfall och klinisk betydelse. 
De kvalitativa studierna har bedömts med avseende på syfte undersökningsgrupp, urval, 
metod, dataanalys och klinisk relevans. Värderingen redovisas i en egen kolumn i 
artikelmatrisen (se tabell 2 artikelmatris, bilaga 2). I de 11 inkluderade studierna framkom att 
sju var etiskt granskade.  

4.4 Bearbetning och analys 
De studier som inkluderats i litteraturstudien behandlar alla empowerment i omvårdnaden av 
patient med diabetes. Bearbetning och analys av studierna har skett genom att de lästs, 
översatts och att stödanteckningar hela tiden skrivits. Med färgpennor har understrykningar i 
olika färger gjorts av nyckelord och begrepp som sedan blev kategorier vilka användes för att 
presentera litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2004).  

I studierna som redovisas i litteraturstudiens resultat används ordet deltagare eller patient. För 
att underlätta för läsaren kommer de deltagare som inte är sjukvårdspersonal att kallas 
patienten/patienter. I flera av studiernas resultat framkommer inte helt tydligt att det är just 
sjuksköterskan det talas om. Dessa benämns i studien som sjukvårdspersonal.  
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5. RESULTAT 
Efter analys av studierna framkom tre kategorier som användes för att presentera resultatet. 
Dessa var: Främjande av empowerment genom utbildning av sjuksköterskan, främjande av 
empowerment genom utbildning av patienten med diabetes och främjande av empowerment 
ur ett patientperspektiv. 

5.1 Främjande av empowerment genom utbildning av sjuksköterskan  
Adolfsson- Thors, m.fl. (2004) påvisar i sin studie, där sjuksköterskor i en tvådagars 
workshop fått lära sig möjligheterna att tillämpa empowerment i grupputbildning för patienter 
med typ 2 -diabetes, att både tid och träning var något som krävdes för att lära sig tillämpa 
denna typ av grupputbildning. Sjuksköterskornas uppfattning var att detta var den idealiska 
vägen att hjälpa patienten lära sig om sin sjukdom, men att det var lätt att falla tillbaka till det 
traditionella sättet att ha utbildning. Sjuksköterskan var tidigare experten som gav råd och 
rekommendationer. Att arbeta med empowermentutbildning ledde alltså till en förändrad 
yrkesroll för sjuksköterskan. Det nya arbetssättet innebar att sjuksköterskan måste inta en mer 
stödjande roll som ser till patientens behov:”In some way the traditional approach felt easier 
for us, just teaching and telling them what to do”(en sjuksköterska) (Adolfsson-Thors, m.fl., 
2004, sid. 321).   

I studien av Adolfsson- Thors, m.fl. (2004) framkom att även sjuksköterskorna själva hade ett 
behov av individuell rådgivning, om på vilket sätt råd och rekommendationer skulle ges till 
patienten med diabetes. I studien nämns också ett behov från sjuksköterskorna att få dela 
erfarenheter och upplevelser med andra sjuksköterskor som arbetat med 
empowermentutbildning.   

Två av studierna visade att empowermentutbildning handlade om att som sjuksköterska vara 
en god lyssnare (Adolfsson-Thors, m.fl., 2004; Pooley, m.fl., 2001). Centrala delar i 
empowerment utbildningen var att sjuksköterskan använde sig av öppna frågor och var lyhörd 
för kunskapsbrister hos patienten, gav information när det behövdes samt uppmuntrade 
patienten att själv ta ansvar och att finna lösningar på sitt egenvårdsproblem. 
Sjuksköterskorna insåg även att planering och målformulering var viktiga delar av 
utbildningen (Adolfsson-Thors, m.fl., 2004). Andra studier påvisade vikten av 
sjuksköterskans expertkunskaper och skicklighet inom diabetesvården. Det framkom även att 
det var viktigt att sjuksköterskan individanpassade vården av patienten med diabetes, visade 
personligt åtagande, respekt, integritet, empati och intresse i varje patient (Cooper, Booth, & 
Gill, 2003; Pooley, m.fl., 2001).   

En patient sa:”You just felt that they were interested in you. You are not a number, you are a 
person” (Cooper, Booth, & Gill, 2003, sid. 200).   

Pooley, m.fl. (2001) påvisar i sin studie vikten av att sjukvårdspersonalen skapade en trygg 
samtalsmiljö, vilket visade sig styra patientens möjligheter att ställa frågor. Att avsätta 
tillräckligt med tid vid varje vårdtillfälle visade sig främja patientens förutsättningar att 
utvecklas i sin egenvård.  

5.2 Främjande av empowerment genom utbildning av patienten med diabetes  
I Pibernik-Okanovic, m.fl.´s (2004) interventionsstudie fick 73 patienter delta i empowerment 
grupputbildning som handlade om målsättning, problemlösning, hantering av diabetes, 
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hantering av daglig stress, att finna socialt stöd och att hålla sig motiverad. Av dem som 
genomgått utbildningen kände sig 36 patienter stimulerade att söka egna lösningar på sina 
problem. Flertalet av patienterna kände att utbildningen gav ett stöd och en känsla av att 
någon brydde sig om dem. Att inte bli kritiserad var något som 41 patienter såg som positivt. 
Studien visar även att 43 av patienterna kände att de lärt sig vad som var viktigt men inte hur 
det kunde omsättas i praktiken.  

Cooper, Booth, & Gill (2003); Philis-Tsimika, m.fl. (2004); Pibernik-Okanovic, m.fl. (2004) 
fann i sina studier att patienter som fått information och kunskap genom 
empowermentinriktad grupputbildning förbättrade förståelsen av sin sjukdom och hur den 
sköts i det dagliga livet. I studien av Philis-Tsimika, m.fl. (2004) påvisades även att 
empowermentinriktad grupputbildning ledde till en signifikant förbättring av 
behandlingstillfredställelsen och patienternas kunskap om diabetes.  

Att som patient ges möjlighet att påverka innehållet i undervisningen som ges och att någon 
aktivt lyssnar på patientens önskemål beskrivs i Cooper, Booth, & Gill´s (2003) studie som 
något positivt. Genom att i patientutbildningen integrera patientens egna upplevelser, 
kunskaper, attityder och förmågor skapas en utbildning som erkänner kunskapen patienten 
förvärvat genom att leva med diabetes. Undervisningen ger då möjlighet för patienten att själv 
utforska sin attityd kring diabetes och dess behandling. Detta uppmuntrar dem vidare att 
analysera motivet till sitt nuvarande beteende och förser dem med möjligheten att hitta nya 
färdigheter kring egenvården av diabetes. I Sturt, Whitlock, & Hearnshaw´s (2006) 
interventionsstudie där patienterna fick fyra enskilda möten med sjuksköterskan med fokus på 
att formulera mål och hur dessa sedan ska kunna uppnås, påvisades att patienter med diabetes 
har ett uttalat behov av baskunskaper om sin diabetessjukdom.   

I Sarkisian, m.fl.´s (2005) studie där patienter och sjukvårdspersonal i fokusgrupper diskuterat 
en föreslagen empowermentutbildning, framkom att 80 procent av både patienterna och 
sjukvårdspersonalen kände att empowermentutbildning skulle öka patientens delaktighet i 
egenvården. Att dela personliga problem med en grupp, hjälpa andra att lösa deras problem 
samt själv få stöd från andra gruppmedlemmar var andra troliga positiva effekter av 
utbildningen. Detta stöds även av Cooper, Booth, & Gill (2003) som i sin studie visar att 
empowermentutbildningen var framgångsrik när en känsla av gruppempati uppkom och där 
upplevelser och känslor kring att leva med diabetes delades med andra. En av patienterna 
uttryckte sig så här: ”Att vara med likasinnade” (författarnas översättning) (Cooper, Booth, & 
Gill, 2003, sid. 202).  

Dijkestra, Braspenning, & Grol (2001) beskriver i sin studie att införandet av ett diabetespass 
i diabetesomvårdnaden, innehållande medicinska data så som vikt, Body Mass Index (BMI), 
HbA1c, fasteblodsocker och blodtryck som patienten själv ansvarar för, skulle kunna främja 
patientens empowerment. En diabetessköterska trodde att diabetespasset därmed kunde 
underlätta för patienten att ställa frågor om sin behandling, vilket ansågs kunna vara till fördel 
för flera patienter. En annan diabetessköterska uttryckte att det var positivt med ett instrument 
som hjälper patienten att ta mer ansvar.  

5.3 Främjande av empowerment ur ett patientperspektiv  
I en av studierna framkom att patienterna tyckte det var viktigt att tillräcklig tid avsattes för 
frågor och informationsutbyte vid varje vårdtillfälle (Pooley, m.fl., 2001). Två av studierna 
påvisade att tillgång till tid var något som krävdes för att uppnå god patientvård och 
patientempowerment (Pooley, m.fl., 2001; Paterson, 2000). Studien av Pooley, m.fl. (2001) 
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visade också att kontinuitet var något som var betydelsefullt för patienten då det för dem 
innebar att träffa samma personal, med kunskap om patienten, vid varje vårdtillfälle. Studien 
visade att det var av betydelse för patienten att känna att sjuksköterskan var villig att lyssna. 
Hur lyssnandet sedan upplevdes berodde mycket på kontakten som skapats mellan patient och 
sjuksköterska. I studien framkom även att individanpassad vård var nödvändig då varje 
patient är unik i sitt sätt att uppleva sin sjukdom och i sitt sätt att svara på behandling.  

Paterson (2000) beskriver i sin studie, där patienter med diabetes intervjuades om sina 
egenvårdsbeslut, att sättet som information ges, till en patient med kronisk sjukdom som 
diabetes, påverkar patientens vilja och förmågan att engagera sig i besluten runt egenvården. I 
studien framkommer också betydelsen av att sjukvårdspersonalen har ett förhållningssätt som 
uppmuntrar patienten att söka egna vägar i besluten kring sin egenvård, utan ”pekpinnar” och 
nedvärdering av patientens egna förslag. Att informationen ges på ett språk anpassat till 
patientens kunskapsnivå skapar en känsla av kompanjonskap mellan patient och 
sjuksköterska. Detta får även stöd i Taylor, m.fl.´s (2005) studie där patienterna i en 
interventionsgrupp fick sjuksköterskeledd undervisning och stöd i sina hem vid 4-5 tillfällen, 
vilket ledde till att en känsla av kompanjonskap uppkom mellan dem. Paterson (2000) 
beskriver vidare i sin studie att sjukvårdspersonal som utvecklat ett sådant kompanjonskap 
beskrevs av patienten som välkomnande och patienten kände att det fanns en respekt för den 
egna insatsen gällande diabetessjukdomen.  

Dijkstra, Braspenning, & Grol (2001) påvisar i sin studie att patienternas syn på införandet av 
ett diabetespass i omvårdnaden var att det kunde bli en betydelsefull informationskälla. I 
studien deltog 29 patienter och de flesta (mer än halva gruppen) av patienterna såg 
diabetespasset som en metod att få mer insyn i sin egen behandling. Några (från två patienter 
upptill halva gruppen) var glada att ha ett tillgängligt verktyg, men de flesta hade blandade 
känslor, då en negativ effekt med diabetespasset var att ständigt bli påmind om sin diabetes 
sjukdom.  

Studien av Stone, m.fl. (2005) där en jämförelse gjordes mellan de två folkgrupperna 
sydasiater och kaukasier visade att för sydasiaterna var anhöriga med diabetes en viktig källa 
till kunskap. ”Well my dad, grandma and aunt had this so I got to learn from them” 
(Sydasiatisk kvinna) (Stone, m.fl., 2005, sid. 650). Andra källor till kunskap var den som 
sjukvårdspersonal gav samt skriftlig information given på det sydasiatiska språket. Pibernik-
Okanovic, m.fl.´s (2004) studie visade att 21 av 73 patienter tyckte att det skriftliga 
informationsmaterialet de fått var för svårt att förstå.  

I Sarkisian, mfl.´s (2005) studie framkom att patienterna uppfattade anhörigas brist på 
kunskap om diabetes som ett hinder för patienten att delta i sin egenvård. Brister i det sociala 
stödet sågs hos nästa en tredjedel av patienterna i Pibernik-Okanovic, m.fl.´s (2004) studie. 
Två av studierna beskriver att patienterna ansåg det viktigt med uppföljning, stöd och 
utvärdering av uppsatta behandlingsmål (Sturt, Whitlock, & Hearnshaw, 2006; Taylor, m.fl., 
2005).  

En sammanfattning av resultatet visar att sjuksköterskans yrkesroll måste förändras för att 
kunna arbeta med empowerment i grupputbildning av patienter med diabetes. Att patienten 
med diabetes är den som har kunskaperna om att leva med sjukdomen är ett synsätt som 
måste erkännas. Sjuksköterskan behöver själv ges möjlighet att dela upplevelser och 
erfarenheter med andra sjuksköterskor som arbetar med denna utbildningsform. Främjande av 
empowerment innebär, att som sjuksköterska kunna lyssna på patienten, förmedla kunskap 
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om diabetessjukdomen, vara öppen och lyhörd för varje patients individuella behov och 
uppmuntra patienten att själv finna lösningar på egenvårdsproblem. Att informationen 
anpassas till patientens kunskapsnivå och språk är av betydelse för utvecklandet av 
kompanjonskap mellan sjukvårdspersonal och patient. Kompanjonskapet visar på en respekt 
för patientens egen insats gällande sin diabetes.  

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Vi har gjort en beskrivande systematisk litteraturstudie där resultatet baseras på både 
kvalitativa och kvantitativa studier. Metoden anses lämplig då tidigare forskning inom 
området ska sammanställas. Det skulle vara intressant att fortsätta fördjupa sig i ämnet genom 
att göra en empirisk studie. Under arbetets gång insåg vi att de kvalitativa studierna lättare 
svarade upp till syftet att beskriva hur empowerment kan främjas i omvårdnaden av den 
vuxna patienten med diabetes. Databaser som använts är de som känts relevanta för att fånga 
omvårdnadsforskning. Sökorden som använts kan tyckas få, men utifrån det resultat vi fått 
genom att trunkera orden och att använda både nursing och caring har sökresultatet breddats. 
Den manuella sökningen som gjordes gav tyvärr inte det resultat vi hade önskat då resultatet 
som redovisades inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Kanske mer tid skulle ha lagts på att 
följa upp databasernas föreslagna länkar till funna artiklar. Två av artiklarna fanns inte 
tillgängliga i Sverige och exkluderades eftersom det skulle ha tagit för lång tid att få fram 
dem. Vår fundering var på vilket sätt dessa skulle ha påverkat resultatet. Då vi endast hade 
tillgång till artiklarnas titlar och ett mycket kort abstrakt är det svårt att säga om dessa 
ytterligare hade stärkt resultatet eller påvisat något nytt. Genom att begränsa urvalet till åren 
2000-2006 fick vi fram den senaste forskningen inom området, vilket är en styrka då 
forskning kan ses som en färskvara. Artiklar som berörde gravida, barn och tonåringar med 
diabetes valdes bort då denna patientgrupp vanligtvis sköts inom specialistmedicinen.   

I en av studierna var deltagarna namngivna som sjukvårdspersonal dvs. sjuksköterskor och 
läkare. Studien inkluderades då resultatet som framkom presenterade hur empowerment kan 
främjas genom att utbilda sjuksköterskan och svarade därmed på syftet.  

I de flesta av studierna redovisas ålder och kön, två studier saknar någon eller båda av dessa 
undersökningsgruppsbeskrivningar. Vi såg det inte som någon nackdel att använda dessa 
studier då de svarade upp mot syftet. I studien av Stone, m.fl. (2005) där likheter och 
skillnader mellan två folkgrupper studerades var gruppstorleken ojämnt fördelad, det är svårt 
att bedöma om det haft betydelse. Vi har ändå valt att ta med studien i resultatet.  

Flera av studierna har använt sig av fokusgrupper vid datainsamlingen i stället för individuella 
intervjuer. Författarna i en av studierna förklarade det med att man väntade sig mer 
genomtänkta svar i samband med gruppdynamiken som uppstår i fokusgruppen. Nackdelen 
med att använda denna datainsamlingsmetod kan vara att den enskilda individens åsikt kanske 
inte kommer fram, då en stark påverkan av gruppen kan göra att inte alla vågar stå för sin 
åsikt.  I de kvantitativa studierna användes beprövade och validerade mätinstrument vilket 
gav en styrka åt resultatet. I en av studierna har validerade mätinstrument använts tillsammans 
med ett eget nykonstruerat mätinstrument. När man för första gången använder ett nytt 
mätinstrument bör hänsyn tas till mätinstrumentets reliabilitet och validitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur empowerment kan främjas i 
diabetesomvårdnaden. Genom att som sjuksköterska lyssna på patienten, förmedla kunskap 
om diabetessjukdomen, vara öppen och lyhörd för den enskilde patientens behov samt 
uppmuntra patienten till egna lösningar på egenvårdsproblem skapas möjligheter för 
främjande av empowerment.  

Att arbeta utifrån ett empowermentperspektiv handlar om att som sjuksköterska och 
sjukvårdspersonal våga släppa makten till patienten, att se patienten som en samarbetspartner 
(Björvell, 2001). Resultaten visar att sjuksköterskans yrkesroll måste förändras för att kunna 
arbeta med empowerment i grupputbildning. Inom den traditionella omvårdnaden har 
sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal varit de som haft expertkunskaperna om diabetes. 
Att patienten faktiskt är den som är expert på att leva med sjukdomen är ett synsätt som är 
ovant för både patient och sjukvårdspersonal. Resultaten visar även att respekt, integritet och 
empati är nödvändiga ingredienser i en framgångsrik empowermentutbildning. Detta är 
begrepp som enligt Björvell (2001) utgör honnörsord för patientempowerment.   

Sjuksköterskorna är i behov av kunskap för att lära sig det nya arbetssättet. I de studier där 
sjuksköterskan är den som leder individuell- eller gruppempowermentutbildning med 
patienter framkommer att sjuksköterskorna utbildats i en halv till två dagar (Adolfsson-Thors, 
m.fl., 2004; Sturt, Whitlock, & Hearnshaw, 2006). Utbildningstiden som sjuksköterskorna i 
studierna erbjudits tycker vi känns kort, då det i resultatet har framkommit att sjuksköterskan 
har lätt att falla tillbaka på det traditionella sättet att ha utbildning på. Det nämns också ett 
behov av att dela erfarenheter och upplevelser med andra sjuksköterskor. Att anamma ett nytt 
arbetssätt är något som tar tid. Adolfsson-Thors, m.fl. ( 2004) skriver att när ett nytt arbetssätt 
ska tas i bruk så måste tid avsätts, det idealiska vore om hela vårdteamet kunde ta del i det nya 
arbetssättet. Vi efterfrågar studier om sjukvårdspersonalens syn på införandet av 
empowerment grupputbildning både vad det gäller diabetes och andra kroniska sjukdomar. 
För att underlätta införandet av empowermentgrupputbildning anser vi att utbildning av 
sjuksköterskan behöver arrangeras på ett sådant sätt att möjlighet ges till stöd och 
återkoppling. Vi efterlyser också ett mentorskap med erfarna personer inom området och/eller 
ett nätverk för sjuksköterskorna där de kan mötas och utbyta erfarenheter med varandra. 
Törnkvist (2001) beskriver i sin avhandling att utbildning av distriktssköterskor till 
smärtombud, gav en positiv effekt på smärtpatientens välbefinnande. Utbildningen som 
distriktssköterskorna fick var en fyradagarskurs om smärta med efterföljande nätverksträffar. 
Skulle en liknande utbildning med nätverksträffar kunna vara applicerbart för sjuksköterskan i 
diabetesomvårdnaden? Nätverksträffarna skulle t.ex. kunna innehålla föreläsningar om 
tillvaron sedd utifrån ett empowermentperspektiv gällande sjuksköterskorna själva och 
patienten.   

En för sjuksköterskan viktig färdighet som resultatet visade, var att kunna lyssna. I studierna 
fann vi att lyssnandet var något som både sjuksköterskorna själva och patienterna ansåg var 
viktigt. Det traditionella arbetssättet för sjuksköterskan innebär en vilja att hjälpa patienten 
genom att ge råd, finna problemlösningar och formulera mål för patienten, istället för att göra 
det i samråd med patienten (Funnell, 2006). Funnell & Anderson (2004) skriver i sin artikel 
att sjuksköterskan, i mötet med patienten bör ge mer tid till lyssnandet och mindre tid till att 
ge råd. Genom att ställa frågor och använda tekniker för ett aktivt lyssnande kan 
sjuksköterskan hjälpa patienten att reflektera över olika problem och på så sätt identifiera 
effektiva strategier som patienten är villig att förbinda sig till.   
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Vikten av en individanpassad vård där patientens egna erfarenheter och frågor används i 
empowermentpatientutbildningen var något som framkom i resultatet. Detta stärks av Funnell 
& Anderson (2004) som uttrycker att genom att använda patientens egna upplevelser och 
erfarenheter som läroplan i patientutbildningen så kan det hjälpa till att göra 
utbildningsprogrammet mer individanpassat. För att patienten ska kunna hantera sin diabetes 
framgångsrikt krävs en förmåga att sätta upp mål och ta upprepade dagliga beslut som är både 
effektiva och passar patientens värderingar och livsstil där hänsyn tas till de individuella 
psykologiska och psykosociala faktorerna. En individanpassad utbildning anser vi ger 
förutsättningar för det som omvårdnadsteoretikern Orem kallar för egenvård, dvs. sådan 
aktivitet som individen själv utför för sin egen skull för att upprätthålla liv, hälsa och 
välbefinnande. Resultatet visar att kontinuitet, vilket i studierna omtalas som att träffa samma 
personal vid varje tillfälle, var betydelsefullt för patienterna. Vi tror att kontinuitet är en viktig 
del för att stärka och bibehålla patientens egenvårdskapacitet, dvs. förmågan och kraften att 
tillämpa egenvård.  

Användandet av ett diabetespass i den praktiska omvårdnaden skulle kunna vara ett bra 
verktyg. Det kan möjliggöra ett aktivt deltagande där patienten själv har tillgång till alla 
aktuella mätvärden, och kan följa utvecklingen över tid. Dijkstra, Braspenning, & Grol (2001) 
påvisar i sin studie att en tveksamhet fanns bland både patienter och personal till införandet 
och användandet av ett sådant verktyg. Vi ser det som att det skulle kunna vara ett bra 
hjälpmedel, men för att införandet ska vara av godo är det viktigt att patienterna och 
sjuksköterskorna är överens om hur användandet av ett diabetespass ska se ut, t.ex. vem 
ansvarar för att uppdatera mätvärdena i diabetespasset.  

I studien med sydasiatiska patienter sågs anhöriga som själva drabbats av diabetes som en 
viktig källa till kunskap (Stone, m.fl., 2005). Ingen av de andra studierna har påvisat detta. Är 
det här något som är specifikt för just denna grupp eller gäller det även andra folkgrupper? 
Den anhöriges syn på sin diabetessjukdom, förmåga till egenvård, livsstilmönster och 
möjlighet att ge stöd kan i förlängningen bli något som påverkar patienten i positiv eller 
negativ riktning.   

I studien av Sarkisian, mfl. (2005) framkom att anhöriga genom sin okunskap om diabetes 
kan utgöra ett hinder för patientens egenvård. Kirkevold (2003) skriver i sin bok att införandet 
av anhörigskola, där familjen erbjuds undervisning, kan vara ett sätt att förbättra familjens 
förmåga att klara av de krav som ställs vid en kronisk sjukdom. Detta känns som ett viktigt 
område för sjuksköterskan att arbeta med för att patientens empowerment ska kunna främjas. 
En utbildning riktad till både patienten och dennes anhöriga skulle kunna minska okunskapen, 
och skapa förutsättningar för anhöriga att bli delaktiga i patientens egenvård.  

Socialstyrelsen skriver i sina nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus 
(1999) att i den långsiktiga målsättningen för diabetesbehandling ingår att förebygga och 
förhindra utvecklingen av akuta och långsiktiga komplikationer. Kostnaderna för de 
långsiktiga komplikationerna svarar för ca 8 procent av Sveriges direkta sjukvårdskostnader. 
Socialstyrelsen (1999) talar även om att en väsentlig del i diabetesvården och en förutsättning 
för att målen ska kunna uppfyllas är att patienten får utbildning i egenvård. Då en av 
målsättningarna med empowerment är att skapa förutsättningar för en gynnsam egenvård 
funderar vi på om främjande av empowerment i förlängningen kan ge sjukvården minskade 
vårdkostnader.  
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Efter att ha gjort denna litteraturstudie väcktes funderingen om det finns fler 
empowermentfrämjande faktorer än de som framkommit i vårt resultat. Det skulle vara 
intressant med nya studier inom området. Vi efterlyser fortsatt forskning om empowerment i 
omvårdnaden. 
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Tabell 1. Sökmatris                     Bilaga 1   1(1) 

Datum / Klockslag Databas Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
2006-08-30 
kl. 09.00-14.00 

Cinahl 
Avgränsning gjord till 
år 2000-2006 och till 
engelska. 

diab$  18 758    

  
diab$ and empower$  162    

  

diab$ and empower$ and car$  120 13 6 5 

  

diab$ and empower$ and nurs$  55 12 4 3 

2006-09-01 
kl. 09.00-12.00 

Medline  
Avgränsning gjord till 
år 2000-2006 och till 
engelska. 

diab$   75 970    

  

diab$ and empower$  118    

  

diab$ and empower$ and car$  99 7 3 3 

  

diab$ and empower$ and nurs$  29  1   

2006-09-06 
kl. 10.30-11.45 

Medline PubMed 
Avgränsning gjord till 
år 2000-2006 och till 
engelska. 

diab*  89378     

  

diab*  AND empower*  132    

  

diab* AND empower* AND care  100 2   

  

diab*  AND empower* AND nurs*  37    

  

diab* AND empower* AND caring  3    

2006-09-12 Manuell sökning   1 1   



  
Tabell 2. Artikelmatris                    Bilaga 2   1(11) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat Värdering 

Adolfsson-Thors, E., 
Smide, B., Gregeby, E., 
Fernström, L., & 
Wikblad, K. (2004).  

Implementing 
empowerment group 
education in diabetes.  

Patient Education and 
Counseling, 53, 319-
324.  

Sverige. 

Att skaffa sig 
insikt i och 
förståelse för 
läkares och 
sjuksköterskors 
syn på införandet 
av empowerment 
grupputbildning 
om diabetes och 
att förklara 
möjligheter och 
hinder för dess 
genomförande. 

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupps intervjuer 
med öppna frågor. 
Analysmetod: Enligt metod litteratur om 
Grounded Theory.  

Population: Sjuksköterskor och läkare från sju 
olika vårdcentraler i Mellansverige tillfrågades 
att delta.  
Inklusion: 12 sjuksköterskor och 7 läkare. 
Bortfall: 2 läkare och 1sjuksköterska. Antalet 
deltagare i studien: 11 sjuksköterskor och 5 
läkare 
Ålder och kön: Sjuksköterskornas ålder 39-59 
år, samtliga kvinnor. 
Läkarnas ålder 44-51 år, 2 kvinnor och 3 män. 

Sjuksköterskorna tyckte det var lätt 
att falla tillbaka till det traditionella 
sättet att ha utbildning. De behövde 
individuell rådgivning om på vilket 
sätt de skulle ge råd och 
rekommendationer. Det krävdes både 
tid och träning att lära sig 
empowerment utbildning. 
Empowerment utbildning handlade 
om att vara en god lyssnare, använda 
sig av öppna frågor, vara känslig för 
missad kunskap, ge information när 
det behövdes, ge patienten möjlighet 
att ta ansvar samt uppmuntra dem att 
själva finna lösningar på sina 
egenvårds problem. Sjuksköterskorna 
förstod att  planering och 
målformulering var viktiga delar av 
utbildningen.  

Syfte, undersökningsgrupp och 
inklusionskriterier tydligt beskrivna. 
Strategiskt urval. Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och resultat 
stämmer bra överens. Har klinisk 
relevans. 

Cooper, H, C., Booth, 
K., & Gill, G. (2003).  

Patients´perspectives 
on diabetes health care 
education.  

Health education 
research, 18(2), 191-
206.  

Storbritanien.  

Att ställa följande 
frågor, kommer 
deltagande i 
interventionen  

- ha inflytande på 
patientens syn på 
sjukdom?  
- leder till 
förändringar i 
egenvårds 
beteendet? 
- ha inflytande på 
blodsocker 
kontrollen? 

Experimentell design, RCT  

Metod 
Datainsamlingsmetod:

 

Följande 
mätinstrument har använts; Diabetes 
integration Questionnaire, Personal Models of 
Diabetes Questionnaire, Summary of Diabetes 
Self-Care Activities Questionnaire samt 
mätningar av HbA1c. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupperna. 
Intervention: Empowerment inriktad 
hälsoutbildning , som leds av diabetes 
specialist sjuksköterskor 2 timmar / vecka i 8 
veckor. 

Tillhandahållande av ”missad” 
information, förbättrad förståelse av 
sin sjukdom och hur man sköter den. 
Få kunskap om hur man sköter sin 
sjukdom i det dagliga livet. Att 
sjuksköterskan är kunnig, visar 
respekt, integritet och medkänsla 
gentemot deltagarna var viktigt. Att 
kunna vara med och påverka 
innehållet i undervisningen, att någon 
aktivt lyssnade på deltagarnas 
önskemål och integrerade det i 
utbildningen. Metoden att integrera 
deltagarnas egna upplevelser i 
utbildnings processen så att lärandet  

RCT/kvalitativ studie. Tydligt syfte. 
Saknar exklusions kriterier. Tydligt 
beskrivet deltagareantal i kontroll 
resp. experimentgrupp. 
Interventionens mål och innehåll 
beskriven. Validerade mätmetoder 
har används. Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och resultat 
stämmer bra överens. Bortfall ej 
beskrivet. Bedömer att klinisk 
relevans föreligger 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat Värdering 

  
Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupps intervjuer 
med semistrukturerade frågor, genomfördes 
vid 10 tillfällen under studieperioden. 
Analysmetod:  Ej helt klart vilken kvalitativ 
analys metod som används.  

Population: Patienter med typ 2 diabetes. 
Exklusion: Ej redovisad. 
Inklusion: 89 patienter randomiserades till 
interventions- eller -kontroll grupp. 
Bortfall: Av alla som tillfrågades att delta var 
det 40 % som tackade ja. Det stora bortfallet 
tros bero på bristande intresse och tidsbrist.  
Antal deltagare i studien: 89 deltagare, 53 i 
interventionsgruppen och 36 i 
kontrollgruppen. 
Könsfördelning: 53 män och 36 kvinnor. 
Åldersfördelning: 30-73 år. Medelålder 58 år.  

baserades på att dela med sig av sina 
kunskaper, attityder och förmågor var 
väldigt uppskattat av deltagarna, 
därför att den egna kunskapen de 
utvecklat genom att leva med 
diabetes blev erkänd. Utbildningen 
var framgångsrik när en känsla av 
grupp empati uppkom och 
upplevelser och känslor om att ha 
diabetes delades med andra. Det gavs 
också möjlighet att utforska sina 
attityder kring diabetes och dess 
behandling. Vilket uppmuntrade dem 
att analysera motivet till deras 
nuvarande beteende och förse dem 
med möjlighet att lära sig hitta nya 
(förmågor, skicklighet) kring 
egenvården av diabetes.  

Dijkstra, R., 
Braspenning, J., & 
Grol, R. (2001).  

Empowering patients: 
how to implement a 
diabetes passport in 
hospital care.  

Patient Education and 
Counseling, 47, 173-
177.  

Att ta reda på 
synsättet hos 
patienten med 
diabetes och 
patientens 
vårdteam vid en 
introduktion av 
en nyligen 
utvecklat diabetes 
pass i syfte att 
planera ett 
effektivare 
utförande. 

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Fokus grupps 
intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna var 
separerade för patient vård teamet och patient 
gruppen. Innan intervjuerna startade utdelades 
kopia av diabetespasset med information om 
dess innehåll och syfte. 
Analysmetod: Analyserad enligt kvalitativ 
metod.  

Population: Patienter med diabetes som hade  

Flera patienter tyckte att 
diabetespasset var en betydelsefull 
informationskälla. De flesta 
patienterna såg ”passet” som en 
metod för dem att få mer insyn i sin 
egen behandling Några var glada att 
ha ett tillgängligt verktyg. 
Diabetessköterskor uppskattade 
diabetes passet då de inte alltid hade 
tillgång till patientens data. De kände 
att det skulle vara till fördel för 
många patienter. En 
diabetessköterska trodde att diabetes  

Tydligt syfte. Saknar delar i 
undersöknings gruppen. Strategiskt 
urval. Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och resultat 
stämmer bra överens. Har klinisk 
relevans. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

Nederländerna.  en varierad motivation att tillmötesgå sin 
diabetes behandling. Exklusion: Ej redovisat. 
Inklusion: 4 diabetes specialist sköterskor från 
4 olika sjukhus fick i uppgift att bjuda in 
omkring 8 patienter var. Bortfall: Ej redovisat. 
Antal deltagare i studien: 29 patienter, 6 
distriktsläkare, 10 diabetes 
specialistsköterskor, 3 dietister, 1 
fotvårdsspecialist och 1 ögon kirurg. I varje 
fokus grupp deltog 5-9 patienter, minst en 
diabetesspecialist sköterska och distriktsläkare 
samt någon av de andra yrkeskategorierna 
fanns även representerade. 
Ålder och kön: Ej redovisat.  

passet kunde underlätta för patienten 
att ställa frågor om sin behandling. 
En diabetessköterska uttryckte att vi 
alla vill att patienten ska ta mer 
ansvar och nu har vi ett instrument 
som hjälper patienten i den 
riktningen.     

Paterson, B. (2000).  

Myth of empowerment 
in chronic illness.  

Journal of Advanced 
Nursing, 34(5), 574-
581.  

Canada.  

Att undersöka 
egenvårdsbeslut 
tagna vid 
diabetes.  

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick initialt 
genomgå en ostrukturerad intervju under 90-
120 min i sitt hem. Varje deltagare blev sedan 
slumpmässigt tilldelade tre veckor utspridda 
under ett år då de själva skulle spela in sina 
egenvårdsbeslut med hjälp av en teknik kallad 
”tänk- högt”eller MTA. Utskrift från ”tänk-
högt” inspelningen användes omgående till 
frågor i en intensiv intervju kallad, ”stöd-
tänkhögt-intervju” även kallad PTAI. Slutligen 
fick de ingå i en 2 timmars gruppintervju. 
Analysmetod: Enligt metod litteratur om 
Grounded Theory.  

Population: Personer boendes i British 
Columbia i Canada och som haft diabetes 
diagnos i 15-41 år. Urvalet av dessa till studien 

 

Utvecklandet av ett sådant 
kompanjonskap beskrevs av 
deltagarna som välkomnande och att 
de kände att det fanns en respekt för 
deras egen insats gällande sin 
diabetes sjukdom. Deltagarna 
identifierade ett flertal resurser som 
de ansåg nödvändiga för ett engagerat 
deltagande med sjukvårdspersonalen 
Resurserna var information och tid. 

Syfte, undersökningsgrupp tydligt. 
Strategiskt urval. Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och resultat 
stämmer bra överens. Har klinisk 
relevans.   
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

  
gjordes med stöd av deras egna rapporter om 
HbA1c och förmåga att ta egenvårdsbeslut. 
Inklusion: Deltagarna indelades i grupper efter 
de som var utnämnda som ”experter i 
egenvård” av doktorn och de som själva 
utnämnde sig till ”experter i egenvård ”av typ 
1 diabetes.  Rekrytering av deltagare skedde 
dels genom den lokala dagstidningen och via 
en tidning om diabetes. Några rekryterades av 
diabetesspecialistläkare.  
Antalet deltagare i studien:  22  deltagare, 11 i 
varje grupp. 
Ålder och kön:  24-81år, 14 kvinnor och 8 
män.    

Philis-Tsimika, A., 
Walker, C., Rivard, L., 
Talavera, G., 
Reimann,. J. O. F., 
Salmon, M., & Araujo, 
R. (2004).  

Improvement in 
Diabetes Care of 
Underinsured Patients 
Enrolled in Project 
Dulce.  

Diabetes Care, 27(1), 
110-115.  

USA. 

Projektet Dulce 
var designat för 
att testa effekten 
av en kulturellt 
anpassad 
sjuksköterske 
hanterad grupp 
utbildning. Detta 
för att förbättra 
diabetes vården 
och hälsostatus 
hos de raser och 
etniska grupper 
som inte får 
tillräckligt med 
stöd från staten. 

Kvasi-experimentell design  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Följande mätinstrument 
har använts; Diabetes Treatment Satisfaction 
Questionnaire (DTSQ), Health locus of control 
(HLOC) samt instrument/skala specifikt för 
denna studie. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupperna och beskrivande 
statistik. 
Intervention: En kombination av 
sjuksköterskeledd grupp utbildning som hålls 
av special tränade utbildare för att främja 
empowerment.  

Population: Mestadels latino patienter med 
typ 1 och 2 diabetes i åldrarna 18-80 år från 6 
olika (distrikts) kliniker i North San Diego 
County i California. Deltagarna rekryterades  

Genom empowerment inriktad 
grupputbildning skedde en 
signifikant förbättring av behandlings 
tillfredställelsen och patienternas 
kunskap om diabetes. Patienternas 
hälsostatus och egenvårds effektivitet 
förbättrades. 

Tydligt beskrivet syfte, och 
undersökningsgrupp. Konsekutiv 
urvals metod. Validerade 
mätmetoder. Bortfall redovisat. 
Resultatet har klinisk betydelse. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

  
genom sina vårdare på distrikts klinikerna 
Exklusion: graviditet, svår sjukdom som kan 
förhindra regelbundna besök på distrikts 
kliniken, förväntad död inom < 2 år, kreatinin 
> 3.5 mg/dl, aktivt alkohol/drog missbruk, 
avsaknad av permanent bostad i San Diego 
County. Inklusion: De första 310 patienterna 
som uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt 
214 patienter ingick i interventionsgruppen, 
och resterande 96 patienter blev kontrollgrupp 
då de inte kunde ordna ett boende under 
interventionstiden. Av dessa var det 153 
deltagare i interventionsgruppen som fullföljde 
hela året Bortfall: 30 deltagare gjorde bara 3 
och 6 månaders besöken, och ytterligare 31 
deltagare gjorde bara baseline besöket. 
Bortfallet troddes berodde på att man förlorat 
(hälso) täckningen från de som betalade för att 
man skulle få delta i studien, flytt tillbaka till 
Mexiko och en avled.  
Ålder och könsfördelning: I interventions 
gruppen var 69 % kvinnor och ålder mellan ca 
38-64 år. Kontrollgruppen var 67 % kvinnor 
och ålder mellan ca 38- 62år.    

Pibernik-Okanovic, 
M., Prasek, M., 
Poljicanin-Filipovic, 
T., Pavlic-Renar, I., & 
Metelko, Z. (2004).  

Effects of an 
empowerment-based 
psychosocial 
intervention on quality  

Att utforska en 
empowerment 
baserad 
psykosocial 
utbildnings 
intervention vid 
typ 2 diabetes. 

Kvasi-experimentell design  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Följande 
mätinstrument har använts; WHOQoL-BREF 
questionnaire, Perceived locus of health 
control (PLHC) samt mätningar av HbA1c. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupperna. 
Intervention: Grupp utbildning vid 6 tillfällen  

Efter utbildningen blev mer än 
hälften medvetna om allvaret med sin 
diabetes sjukdom. Trettiosex 
patienter kände sig stimulerade att 
söka personliga lösningar för sina 
problem. Ca en tredjedel hade brister 
i det sociala stödet, delar av det 
skrivna materialet var för svårt att 
förstå tyckte 21 av patienterna. 

Tydligt beskrivet syfte, och 
undersökningsgrupp. Konsekutiv 
urvals metod. Validerade 
mätmetoder. Bortfall redovisat. 
Resultatet har klinisk betydelse. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

of life and metabolic 
control in type 2 
diabetic patients.  

Patient Education and 
Counseling, 52, 193-
199.   

Kroatien.  

a´ 60-90 min som leddes av antingen psykolog 
eller psykolog och diabetesläkare tillsammans.  

Population: Typ 2 diabetes patienter upp till 
60 års ålder med dålig blodsockerkontroll 
under det senaste året. 
Exklusion: > 60 år, man ville ha ett aktivt 
patient deltagande, med tanke på fysisk 
rörlighet. 
Inklusion: Patienter med typ-2 diabetes upp till 
60 års ålder randomiserades till en 
interventions- eller kontrollgrupp. 231 
patienter tillfrågades att delta. Bortfall: Vissa 
valde att ej delta, andra valdes bort pga. 
medicinska eller praktiska skäl. 
Antal deltagare i studien: 108 deltagare, 73 
personer i interventionsgruppen och 35 
personer i kontrollgruppen. Genomsnitts ålder 
i båda grupperna var ca 53 år. Andelen 
kvinnor 50 % i interventions gruppen och 45 
% kvinnor i kontrollgruppen.    

Pooley, C, G., Gerrard, 
C. Hollis, S., Morton, 
S., & Astbury, J. 
(2001).  

Oh it’s a wonderful 
practice…You can talk 
to them’: a qualitative 
study of patients’ and 
health professionals’ 
views on the 
management of type 2 
diabetes. 

Att utforska vilka 
frågor som både 
patienter och 
sjukvårdspersonal 
upplever som 
centrala i effektiv 
diabetes 
behandling  

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med 
semistrukturerade frågor. 
Analysmetod: Tydligt beskriven men kan ej få 
fram vilken analysmetod som används.  

Population: Patienter med typ 2 diabetes 
>50år, boende i sitt eget hem. 
Exklusion: Ej redovisat. 
Inklusion: 47 slumpmässigt utvalda patienter, 
som i en tidigare enkätundersökning gett sitt  

Det krävs tillgång till tid för att 
uppnå god patientvård och patient 
empowerment. Både personal och 
patienter upplevde att det ej fanns 
tillräckligt med tid vid vårdtillfällena 
för frågor och informationsutbyte. 
Kontinuitet tycktes för patienten 
betyda önskemål om att träffa samma 
person från gång till gång. Vikten av 
en trygg samtalsmiljön styrde 
möjligheten att ställa frågor. En del 
upplevde sig inte ha tillräcklig 
kunskap om sin diabetes sjukdom.  

Syfte, undersökningsgrupp tydligt. 
Strategiskt urval Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och resultat 
stämmer bra överens. Har klinisk 
relevans. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

Health and Social Care 
in the Community, 9(5), 
318-326.  

Storbritannien.  

medgivande att ställa upp i en studie, valdes 
ut. 38 sjukvårdspersonal bestående av: Läkare, 
diabetessköterskor, distriktssköterskor, 
dietister och pedikyrister deltog. Urvalet 
gjordes utifrån var de geografiskt arbetade och 
om de gett sitt medgivande att delta i studien. 
Bortfall: Ej redovisat. 
Antal deltagare i studien: 85 deltagare, 47 
patienter och 38 sjukvårdspersonal. 
Åldersfördelningen bland patienterna var 50-
76 år. Könsfördelning oklar.  

Hur lyssnandet upplevdes berodde 
mycket på kontakten mellan patient 
och sjukvårdspersonal, det var viktigt 
att känna att någon ville lyssna. 
Betydelsen av att individ anpassa 
vården av diabetes patienten, 
framkom hos båda grupperna.  

Sarkisian, A, C., 
Brusuelas, J, R., Neil 
Steers, W., Davidson, 
M. B., Brown, A. F., 
Norris, K. C., 
Anderson, R. M., & 
Mangione, C. M. 
(2005).  

Using focus groups of 
older African 
Americans and Latinos 
with diabetes to modify 
a self-care 
empowerment 
intervention.   

Ethnicity & Disease, 
15, spring, 283-291.  

USA. 

1. Fastställa nivån 
på distriktets 
intresse i att delta 
i en egenvårds 
empowerment 
intervention. 
2. Identifiera 
hinder för 
utförandet av 
interventionen i 
måldistrikten. 
3. Modifiera 
interventionen för 
att få den att 
passa bättre till 
äldre Afrikanska 
Amerikaner och 
Latinos med 
diabetes i de här 
distrikten.  

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Fokus grupper med 
diskussioner utifrån tre olika frågeställningar 
gällande en föreslagen empowerment 
utbildning, spelades in, skrevs ut och 
översattes till engelska där det behövdes, 
utskrifterna lästes och kodades. Deltagande 
patienter rekryterades via flygblad och 
tvåspråkig studie personal gav en 
sammanfattande presentation. Deltagande 
sjuksköterskor, dietister och diabetes utbildare 
rekryterades med flygblad eller telefonsamtal.  
Analysmetod: Analyserad enligt kvalitativ 
metod.  

Population: Patienter från två 
diabetes/geriatrik kliniker och två senior center 
i Los Angeles. Sjuksköterskor, dietister och 
diabetes utbildare från åtta diabetes och 
geriatrik kliniker i Los Angeles  
Exklusion: Läkare.  

80 % av deltagande patienter och 
vårdpersonal kände att empowerment 
utbildning skulle generera en högre 
nivå av delaktighet och öka 
patientens egenvård vid diabetes. De 
såg även möjligheten, att dela 
personliga problem med en grupp, 
hjälpa andra att lösa deras problem 
samt få stöd från andra 
gruppmedlemmar. Patienterna 
uppgav att familjens bristande 
kunskap om diabetes försämrade 
möjligheten till god egenvård. 

Syfte och undersökningsgrupp 
tydligt beskriven. Strategiskt urval 
Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i text och tabell form. 
Syfte och resultat stämmer bra 
överens. Har klinisk relevans. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, år mm. 
Land 

Syfte  Design 
Metod= Datainsamlings och analysmetod 
Population 

Resultat  Värdering 

  
Inklusion: Patienter som var 55 år eller äldre, 
hade diabetes och var antigen Afrikanska 
Amerikaner eller Latino och tala flytande 
spanska eller engelska. Sjukvårdspersonal 
som hade erfarenhet av både grupp och 
enskild undervisning av Afrikanska 
Amerikaner och/eller Latinos med diabetes.  
Bortfall: Ej redovisat. Antal deltagare i 
studien: 79 patienter, 16 vårdpersonal. 49 % 
av patienterna var Afrikanska Amerikaner och 
51 % var Latino. Ålder och kön: Patienternas 
medelålder var 64 år och 71 % av patienterna 
var kvinnor. Vårdpersonalens medelålder var 
45 år och all inkluderad vårdpersonal var 
kvinnor.    

Stone, M., Pound, E., 
Pancholi, A., Farooqi, 
A., & Khunti, K. 
(2005).  

Empowering patients 
with diabetes: a 
qualitative primary 
care study focusing on 
South Asians in 
Leicester, UK.  

Family Practice, 22(6), 
647-652.  

Storbritannien.  

Att undersöka 
upplevelser och 
attityder hos 
primärvårdspatienter 
med diabetes 
bosatta i en del av 
Storbritannien med 
hög andel patienter 
från Syd Asien med 
Indiskt ursprung, 
med särskilt 
avseende på patient 
empowerment. 

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad 
intervju som skedde i patientens hem eller på 
läkarcentralen, dessa bandinspelades. 
Intervjuerna skedde på Engelska, Gujarati 
eller Punjabi. Intervjuerna skrevs sedan ut 
efter att de översatts till Engelska. 
Analysmetod: Kvalitativ analys av likheter 
och skillnader.   

Population: Syd Asiater och Kaukasier med 
diabetes från samma stadsdel rekryterades för 
att en jämförelse mellan dessa skulle kunna 
ske. 
Exklusion: Ej redovisat. 
Inklusion: En stickprovsstudie genomfördes 
för att garantera ett varierat urval. Bortfall: Ej  

Studien visar att för att patienten ska 
klara av att leva med sin diabetes 
krävs det två typer av stöd.  
Känslomässigt stöd, där det visade 
sig vara viktigt att få dela sina 
upplevelser med andra i samma 
situation. Ett annat stöd var kunskap. 
Anhöriga med diabetes och 
vårdpersonal nämndes som viktig 
kunskapskälla, speciellt för Syd 
Asiaterna. Att tala samma språk var 
viktiga delar för att ta till sig 
kunskapen. 

Syfte och undersökningsgrupp 
tydligt beskriven. Strategiskt urval. 
Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Dataanalys 
redovisad i teman. Syfte och 
resultat stämmer bra överens. Har 
klinisk relevans. 
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redovisat. Antal deltagare i studien: 20 
deltagare, 15 Syd Asiater och 5 Kaukasier. 
Ålder och kön: 33-88 år, 9 män och 11 
kvinnor.    

Sturt, J., Whitlock, S., 
& Hearnshaw, H. 
(2006).  

Complex intervention 
development for 
diabetes self-
management.  

Journal of Advanced 
Nursing, 54(3), 293-
303.  

Storbritannien. 

Att utveckla och 
utvärdera en Self-
Efficacy Goal 
Achievement 
(SEGA) 
omvårdnads 
intervention för typ 
2 diabetes. 

Beskrivande design, kvantitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Följande 
mätinstrument har använts; Diabetes 
Empowerment Scale (DES), DTSQ Diabetes 
Management Self-Efficacy Scale, (DMSES) 
samt mätning av HbA1c. 
Analysmetod : Beskrivande statistisk. 
Intervention: Två sjuksköterskor med 
diabetesutbildning rekryterades för att hålla i 
patient interventionen, där varje deltagare fick 
fyra möten med sjuksköterskan ca 20-30 
min/gång   

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Datainsamlingsmetod: Journaler lästes och 
intervjuer gjordes med patienter och 
sjuksköterskor. 
Analysmetod: NVIVO, dataprogram för 
kvalitativ innehållsanalys.  

Population: Vuxna med typ 2 diabetes, över 
65 år, det sista HbA1c värdet > 7 %, kunde 
konversera på engelska samt ha närvarat de 
tre sista avtalade mötena med sjuksköterskan.  
Exklusion: De som inte själva sköter sin 
diabetes, om man har inlärnings svårigheter 
och vid höga poäng på DMSES då det endast  

Sjuksköterskorna upplevde att 
mycket tid gick åt till att lämna ut 
bas kunskaper om diabetes. 
Patienterna ansåg att uppföljande 
konsultation och mål utvärdering var 
viktigt. 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 
Syfte tydligt. Undersöknings grupp 
bra beskrivet. Urvalsmetod icke 
slumpmässigt/strategiskt. 
Validerade mätmetoder har 
används. Datainsamlings metod 
tydlig. Dataanalysen något 
bristfällig. Syfte och resultat 
stämmer överens. Har klinisk 
relevans. 
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finns ett litet utrymme till förbättring. 
Inklusion: Varje sjuksköterska rekryterade 4 
patienter från sin diabetes klinik med de 
passande kriterierna. Antal deltagare i 
studien: 8 patienter. 
Könsfördelning: 4 kvinnor och 4 män. 
Åldersfördelning: 5 patienter mellan 65-70 år 
och 3 patienter > 70 år.    

Taylor, K. I., Oberle, 
K. M., Crutcher, R. A., 
& Norton, P. G. 
(2005).  

Promoting Health in 
Type 2 Diabetes: 
Nurse-Physician 
Collaboration in 
Primary Care.  

Biological Research 
for Nursing, 6(3), 207-
215.  

Canada. 

Att undersöka 
effekten av ett 
sjuksköterske/läkare 
samarbete i vården 
av patienter med typ 
2 diabetes samt att 
fastställa möjliga 
effekters storlek för 
att senare kunna 
beräkna antalet 
deltagare för en 
större studie. 

Experimentell design, RCT  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Följande 
mätinstrument har använts; Diabetic Quality 
of Life Clinical Trials Questionnaire 
(DQLCLTQ) samt mätningar av HbA1c, 
blodtryck och blodfetter. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnaden mellan grupperna. 
Intervention: Patienterna mottog besök av 
sjuksköterskan 4-5 gånger och av dietisten en 
gång. Alla fick också möjlighet att träffa en 
tränings specialist. Interventionen baserades 
på en stöttande omvårdnadsmodell 
(Supportive Care Model).  

Beskrivande design, kvalitativ metod  

Metod 
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupps 
intervjuer. 
Analysmetod: Innehålls analys.  

Population: Patienter med dokumenterad typ 
2 diabetes som identifierats via en databas,  

Man uppfattade ett partnerskap med 
sjuksköterskan. Det uttrycktes också 
ett behov av ständig uppföljning och 
support. 

RCT/kvalitativ studie. Tydligt syfte. 
Undersökningsgrupp tydligt. 
Beskrivet antal deltagare i kontroll 
resp. experimentgrupp. 
Interventionens mål och innehåll 
beskriven. Validerade mätmetoder 
har används. Strategisk 
urvalsmetod. Klart beskriven 
datainsamlingsmetod. Syfte och 
resultat stämmer bra överens.  
Bortfall redovisat. Bedömer det 
osäkert om klinisk relevans finns. 
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en läkare tillfrågades om vilka som passade 
för studien. 66 patienter inbjöds att delta. 
Exklusion: Nyligen eller pågående kirurgi, 
sjukdom annan än diabetes som behövt 
sjukvård de sista 3 månaderna, okontrollerad 
hypertoni, sena komplikationer av diabetes 
som njursvikt vilket kan vara ett hinder för att 
delta fullt ut i studien, och graviditet. 
Inklusion: 40 patienter randomiserades till 
intervention eller kontroll grupp. Bortfall: En 
patient fullföljde inte hela programmet pga 
sitt arbete. 
Antal deltagare i studien: 39 deltagare, 20 i 
interventionsgruppen och 19 i 
kontrollgruppen. 13 patienter från 
interventionsgruppen valde själva att delta i 
den kvalitativa delen av studien. 
Könsfördelning: 13 kvinnor och 26 män. 
Åldersfördelning: Medelålder i 
interventionsgruppen var 58 år och i 
kontrollgruppen 67 år.    
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