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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en folkhälsosjukdom som drabbar flera personer 

världen om. Det är svårt att säga en exakt siffra på hur många som har sjukdomen diabetes 

mellitus typ 2 då många människor bär på sjukdomen innan den blir upptäckt. För att inte 

drabbas av komplikationer i framtiden behöver patienterna ta hand om sjukdomen genom bra 

kost, fysisk aktivitet men även medicinsk behandling i vissa fall. Patienterna behöver ett 

stadigt stöd från sjuksköterskorna då de bör arbeta på ett hälsofrämjande sätt för att hjälpa 

patienterna på vägen för en bättre framtid.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor kan stödja patienter med diabetes mellitus 

typ 2 till egenvård. 

Metod: Detta är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar användes. Författarna 

använde sig av databaserna Cinahl och Pubmed. Resultaten från de vetenskapliga artiklarna 

tematiseras i tre teman: ‘’Positivt med grupputbildning i diabetesvården’’, ‘’Hinder för stöd’’ 

och ‘’Vårdrelationens betydelse för egenvård’’.  

Resultat: Tematiseringen tydliggör resultatet i denna litteraturstudie. Resultatet visade att 

det är viktigt att sjuksköterskorna motiverar patienterna till egenvård genom 

grupputbildningar, information och stöd då det är viktigt att patienterna har en god 

sjukdomsuppfattning för att kunna uppnå god egenvård. Resultatet visade även att 

sjuksköterskan bör stötta patienterna så att de får motivation till att göra livsstilsförändringar.  

Diskussion: Sjuksköterskan upplevde svårigheter vid rådgivning till patienterna med 

diabetes mellitus typ 2. Detta då det saknades kunskap och motivation till egenvård. 

Kommunikation är ett bra tillvägagångssätt för sjuksköterskan för att nå patienten och se till 

att denne inser vikten av att samverka i behandlingen. Dock gäller det för sjuksköterskan att 

anpassa vården efter varje individ då alla patienter har olika resurser. 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, sjuksköterska, patient, egenvård 
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Abstract 

Background: Diabetes mellitus type 2 is a public health disease that affects several people 

around the world. It is difficult to say an exact number of how many people who have 

diabetes mellitus type 2 disease as many people has diabetes mellitus type 2 without 

knowing. In order not to suffer from complications in the future it is important that patients 

with the disease maintain good diet, physical activity and in some cases also medical 

treatments. Patients need the support of the nurses as they work in a health-promoting way to 

help patients on the path to a better future. 

Aim: The purpose was to analyze how nurses can support patients with diabetes mellitus type 

2 for self-care. 

Method: This is a literature study using 10 scientific articles. The authors used the databases 

Cinahl and Pubmed. The results of the scientific articles are thematized in three themes: '' 

Positive with group education in diabetes care '', '' Obstacles to support '' and '' The 

importance of our relationship for self-care ''. 

Results: The themes clarifies the results in this literature study. The results showed that it is 

important that the nurses motivate the patients to self-care through group training, 

information and support as it is important that the patients have information about their 

disease  in order to achieve good self-care. The results also showed that the nurse should 

support the patients so that they are motivated to make lifestyle changes. 

Discussion: The nurse experienced difficulties in counseling patients with diabetes mellitus 

type 2. This was because there was lack of knowledge and motivation for self-care. 

Communication is a good approach for the nurse to reach the patient and make sure he / she 

realizes the importance of collaborating in the treatment. However, it is important for the 

nurse to adapt the care to each individual as all patients have different resources. 

Keyword: Diabetes mellitus type 2, nurse, patient, self-care 
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Inledning  

Diabetes mellitus typ 2 är ett växande folkhälsoproblem världen över. Att få diagnosen 

diabetes mellitus typ 2 medför många förändringar i livet för den enskilde patienten. Risken 

ökar för komplikationer om patienterna inte tar hand om sin sjukdom på rätt sätt. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på vårdcentralen uppmärksammade vi mötet mellan 

sjuksköterskorna och patienterna med diabetes mellitus typ 2. Egenvården har stor betydelse 

för patienter med diabetes, en av sjuksköterskans uppgift är att motivera och ge råd kring 

egenvården. Under VFUn märkte vi att patienterna inte hade motivationen till att följa råden 

om kost och motion som sjuksköterskan gav. Av egen erfarenhet av diabetes är det något jag 

kan relatera till. Det kan kännas svårt att följa alla råd om en inte känner sig motiverad. 

Därför valde vi att skriva om hur sjuksköterskor kan stödja patienten till egenvård.  

 

Bakgrund 

Diabetes  

Willman (2015) beskriver att diabetes är en global folkhälsosjukdom som drabbar allt fler 

människor runt om i världen. Det är svårt att säga en exakt siffra på hur många som har 

diabetes då symptomen är otydliga i vissa fall så som vid diabetes mellitus typ 2, då det kan 

ta flera år att diagnostisera (Diabetesförbundet, 2017). Uppskattningsvis har 500 000 drabbats 

av sjukdomen diabetes i Sverige.  

Ericson och Ericson (2012) skriver om att det finns fem olika diabetestyper; diabetes 

mellitus typ 1, diabetes mellitus typ 2, graviditetsdiabetes, latent autoimmune diabetes in 

adults (LADA) och Maturity onset diabetes in young (MODY). De vanligaste typerna är 

diabetes mellitus typ 1 och diabetes mellitus typ 2. Diabetes är en metabolisk sjukdom då 

patienten lider av höga blodsockervärden som i sin tur påverkar kolhydraters, fetters och 

proteiners omsättning i kroppen. Hanås (2008) berättar att det framstår en skillnad mellan de 

två främsta diabetestyperna, diabetes mellitus typ 1 och diabetes mellitus typ 2. Vid diabetes 

mellitus typ 1, tillverkar betacellerna i bukspottkörteln inte insulin till kroppen, på grund av 

en autoimmun destruktion. Vid diabetes mellitus typ 2 är det insulinresistensen som existerar 

i cellerna (a.a.). Ericson och Ericson (2012) förklarar att för att kunna bromsa 
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sjukdomsförloppet och undvika komplikationer är kosten det första som bör ändras. Kosten 

bör vara fiberrik, rätt typ av kolhydrater och dessutom vara fett balanserad. I och med att 

diabetes är en progredierande sjukdom kan sjukdomen orsaka många komplikationer som är 

konsekvensen av långvarig hyperglykemi. Diabetes mellitus kan genom förändringar i de små 

blodkärlen samt nedsatt känsel i fötterna leda till skador på fötterna. Nervskador leder till 

känselbortfall som i sin tur kan leda till sår på fötterna eftersom att personen inte känner av 

när den trampar på något vasst eller att skon skaver.  

Enligt Diabetesförbundet (2017) finns det en förhöjd risk för patienter med diabetes 

mellitus typ 2 att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar då det i första hand är de stora blodkärlen 

som blir skadade av för högt blodsocker. En annan komplikation är att patienterna har lättare 

att få smärta och stelhet i lederna i exempelvis armar och axlar. Dessa komplikationer 

uppkommer oftast efter många år med diabetes mellitus typ 2. Njurarna påverkas också när 

blodsockret varit för högt under en längre tid. Denna komplikation kallas för nefopati. 

Tandlossning och muntorrhet är också vanliga komplikationer. För att bromsa tandlossning 

ska man ha god munhygien, inte röka eller dricka alkohol. Även ögonen är känsliga för 

patienter med diabetes mellitus typ 2 då ögonkomplikationer kan uppstå av förändringar i 

blodkärlen som i värsta fall kan leda till blindhet (a.a).  

Generell hälsa hos personer med diabetes 

Skafjeld och Graue (2013) beskriver i sin studie att diabetes är en kronisk sjukdom som 

påverkar det vardagliga livet på flera olika sätt. Patienter med diabetes har större hälsorisker 

än andra om de inte lever en hälsosammare livsstil. I en studie av Holmström och Rosenqvist 

(2005) var syftet att uppmärksamma patienternas kunskap kring diabetes mellitus typ 2. I 

studien uppmärksammar de även hur det är att leva med diabetes mellitus typ 1 och och 

diabetes mellitus typ 2. Författarna har dock valt att fokusera främst på patienter med 

diabetes mellitus typ 2. Enligt författarna har patienter med diabetes mellitus typ 2 större 

behov av att få stöd av sjuksköterskan och information och kunskap om sitt hälsotillstånd för 

att kunna leva ett bra liv utan komplikationer i framtiden (a.a.).  

           

 

Diabetes mellitus typ 2 

I denna litteraturstudie kommer författarna fördjupa sig i diabetes mellitus typ 2, därför 

kommer andra diabetestyperna inte att nämnas i texten. Ericson och Ericson (2012) beskriver 
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att diabetes mellitus typ 2 innebär en ökad insulinsekretion i betacellerna som i sin tur leder 

till hyperinsulinemi. När betaceller försvagas så reduceras tillverkningen av insulin till 

ungefär halva mängden av den normala insulinmängden. Det är oftast då diagnosen diabetes 

mellitus typ 2 kan fastställas av läkaren genom symtom som visas samtidigt som bristen av 

insulin i kroppen uppmärksammas. Symtomen för insulinbrist är exempelvis mycket 

urinering, trötthet samt att patienten känner sig törstig. Ericson och Ericson (2012) visar även 

att det finns risker som påverkar uppkomsten av diabetes mellitus typ 2. De två främsta 

faktorerna är ärftlighet och livsstilsfaktorer. Varför denna kroniska sjukdom utvecklas kan 

vara på grund av genetik, ärftlighet av familjemedlemmar samt åldersrelaterade faktorer. 

Brist på fysisk aktivitet och brist på hälsosam kost ökar risken för övervikt, vilket i sin tur 

leder till insulinresistens. Rökning och stress påverkar stresshormonet. Kortisol utsöndras i 

blodet vid dessa tillfällen och hormonet omvandlas till kortison som i sin tur ökar bukfetma 

och minskar insulinkänsligheten (a.a.).  

Behandling vid diabetes mellitus typ 2 

Diabetesförbundet (2017) beskriver att för en tredjedel av Sveriges befolkning med diabetes 

mellitus typ 2 består behandlingen av att ändra sina matvanor och bli mer fysiskt aktiva för 

att gå ner i vikt och för att undvika höga blodsockervärden. Viktminskningen gör att den egna 

insulinproduktionen blir tillräcklig och ökad fysisk aktivitet förbättrar patientens känslighet 

för insulin. För vissa patienter räcker det inte att motionera och äta bra då de behöver 

medicinsk behandling för att hålla normala blodsockervärden. Medicinen hjälper den egna 

insulinproduktionen, ökar vävnadernas känslighet för insulin eller utsöndrar glukos via 

urinen. Patienten har rätt till regelbundna sjuksköterske- och läkarbesök beroende på deras 

behov av vård. Efter att patienten har tagit sina regelbundna blodprovskontroller av HbA1c 

får patienten möjlighet att diskutera olika livsstilsåtgärder för att komma till rätta med 

förhöjda blodsockervärden (a.a.).   

Sjuksköterskans roll i diabetesvården 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) är det sjuksköterskans uppgift att genom 

hälsofrämjande arbete se till att patienternas hälsa är god. Peimani, Tabatabaei-Malazy och 

Pajouhi (2010) visar att sjuksköterskorna ska med hjälp av olika insatser förebygga 

komplikationer. Diabetes mellitus typ 2 är en global växande sjukdom där tidig 

diagnostisering hjälper patienten i framtiden då sjuksköterskan tillsammans med patienten 

kan arbeta för att minimera komplikationer så som till exempel svåra diabetessår.  



7 

Johansson, Österberg, Leksell och Berglund (2018) ansåg att sjuksköterskan har ett 

ansvar att se till att patienter som har diabetes mellitus typ 2 får den informationen som de 

behöver för att kunna behandla sin sjukdom på egen hand. Sjuksköterskan ska även finnas 

som stöd och hjälp för att det inte ska ske vidare komplikationer. Enligt författarna till denna 

studie bygger sjuksköterskans stöd på tre delar tre: den första är på en individuell nivå, andra 

en professionell nivå samt tredje en social nivå. På den individuella nivån lär man känna 

patientens egna förkunskaper samt resurser för att kunna ge passande åtgärder. Den 

professionella nivån är då sjuksköterskan ser till att patienten förstår sin situation och kan 

hantera det praktiska arbetet kring sjukdomen som exempelvis B-glukosmätare. Den sociala 

nivån är exempelvis när sjuksköterskan möter patienter i behov av fysisk aktivitet som extra 

stöd och hjälp för att förbättra sin livskvalitet (a.a.).  

Det finns olika typer av samtal i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Sådana 

samtal kan vara vara informerande samtal eller empowerment och motiverande samtal. Miller 

och Rollnick (2003) skriver om hur motiverande samtal (MI) är en metod som underlättar 

förändringsprocessen för patienterna. Sjuksköterskan leder samtalet i syfte till att främja 

patientens hälsa då MI kan tillämpas vid rådgivning och under längre behandlingsmetoder.  

Egenvård  

Diabetesförbundet (2017) beskriver att patienter med diabetes mellitus typ 2 har ett stort 

ansvar för sin egenvård. Grunden till detta är att patienten måste mäta sitt blodsockervärde 

och kunna tolka resultatet för att sedan vidta rätt åtgärder. Sjukvården har också ett ansvar att 

ge patienterna rätt information och stöd som patienterna kan använda som resurser. Andra 

viktiga delar i egenvården för patienter med diabetes mellitus typ 2 är fysisk aktivitet, 

medicinsk behandling och upprätthållande av god kost.  

 Johansson, Österberg, Leksell och Berglund (2018) visade i sin studie att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienterna med egenvård genom ett hälsofrämjande arbetssätt. 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma det friska hos patienterna och se till att de kan använda 

sina egna resurser. Almås, Stubberud och Gronseth (2011) beskrev i sin studie att det är 

viktigt att sjuksköterskan ser till att varenda patient är medveten om vilka komplikationer 

som kan uppstå i framtiden om de dåliga vanorna fortsätter. Dåliga vanor som rökning, fetma 

samt långvarig stress. Knowler, Barrett-Connor, Fowler, Hamman, Lachin, Walker och 

Nathan (2002) fann i sin studie hur viktigt det är att motionera vid diabetes mellitus typ 2.  

Motion har bättre effekt än läkemedelsbehandling och därför bör sjuksköterskan uppmuntra 

patienten till att vara mera fysiskt aktiv. Skafjeld och Graue (2013) skriver att patienter med 
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diabetes mellitus typ 2 behöver fysisk aktivitet kombinerad med god kost som en behandling 

för att inte få komplikationer i framtiden. 

Patienter med diabetes mellitus typ 2 upplevelse av vården  

Abuelmagd, Osman, Håkonsen, Jenum och Toverud (2019) beskrev i sin studie om hur 

patienter med diabetes mellitus typ 2 upplevde sin sjukdom. Majoriteten av patienterna 

hävdade att de skött sin medicinering och intog den enligt ordination och var noga med sina 

regelbundna kontroller hos sjuksköterskan och läkaren. De var även nöjda med den 

information som sjuksköterskan hade gett vid besöken då de kände sig välinformerade. 

Deltagarna var även noga med kosten men ägnade mindre tid åt fysisk aktivitet eftersom de 

upplevde att den medicinska behandlingen var mer i fokus.  

I en anna studie av Arana, Valderas, Solomon (2019) kom forskarna fram till att 

patienterna upplevde bristande information kring kostrådgivningen.  

I studien av Malpass, Alice, Andrews och Turner, Katrina  (2009) bekräftade patienterna att 

sjuksköterskans aktiva engagemang och stöd ökade deras vilja till fysisk aktivitet. På så sätt 

ändrade patienterna även sina kostvanor vilket resulterade i en sänkning av deras höga 

blodsockerhalter. Sürücü (2018) fann i sin studie att “empowerment” hos patienterna hade 

ökat då sjuksköterskorna förmedlade information, kunskap, samt gav den utbildning om 

diabetes mellitus typ 2 som krävdes för varenda individ i olika åldrar. Empowerment innebär 

att personerna med diabetes mellitus typ 2 fick känna sig självständiga genom att vara aktiva 

och ta del av sina problem samt diskutera kring vad de själva tycker och tänker kring sin 

egenvård. På detta sätt kände patienterna sig fortfarande fria och att de själva hade kontroll 

över sina val. Det blev mer fokus på patientens empowerment än sjukdomen, enligt 

patienterna. 

Patienters upplevelse av grupputbildning  

Ma cedo, Cortez, Santos, Reis och Torres (2017) fann i sin studie att patienterna upplevde att 

människorna i deras omgivning inte kunde förstå hur det är att ha diabetes mellitus typ 2. 

Därför valde författarna att göra en studie om grupputbildning för att se hur det skulle 

påverka patienterna. När patienterna fick träffa andra patienter med diabetes mellitus typ 2 

som hade samma funderingar kring sjukdomen kände de samhörighet (a.a.). Att delta i 

grupputbildningar hjälpte patienterna på så sätt att de kände gemenskap och det gav positiva 

följder genom att patienterna blev mer öppna mot sjuksköterskorna (Dao, Spooner, Lo & 

Harris, 2019).  

https://web-a-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/ehost/detail/detail?vid=28&sid=7186c84f-7f2b-4a8f-834e-379e3f4a612c%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 2 är en folksjukdom som kan leda till övriga komplikationer, andra 

folkhälsosjukdomar och även vid svåra fall en förtidig död. En sjukdom som diabetes 

mellitus typ 2 kräver mycket från såväl sjuksköterskan som patienten. Det blir viktigt med 

tillit och en bra vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten då båda parterna måste 

samspela för att vården ska bli så bra så möjligt. Sjuksköterskan ansvarar för 

patientundervisningar samt råd om varje individs livsstilsförändring som är behövlig för att 

patienterna ska uppnå en god hälsostatus.  För att vården ska vara så gynnsam som möjligt 

för personer med diabetes mellitus typ 2, är det viktigt att lyfta fram hur sjuksköterskan kan 

underlätta för patienter inom olika vårdkontexter därav denna litteraturstudie.  

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor kan stödja patienter med diabetes mellitus typ 2 

till egenvård. 

Teoretiska utgångspunkt 

Litteraturstudiens teoretiska utgångspunkt utgår från Dorothea Orems egenvårdsteori, kallad 

“Self-care deficit nursing” (Orem, 2001). Författarna ansåg att valt teori kunde tillämpas med 

syftet och förklara hur sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till 

egenvård. I resultatdiskussionen kommer författarna tillämpa begreppen egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  

Orem belyser tre centrala begrepp i sin egenvårdsteori: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. För att bibehålla god hälsa och välmående måste patienten själv ta 

initiativ till egenvården. Egenvård betyder personlig utveckling, integritet och funktion när 

patienten utför de på ett effektivt sätt. För att uppnå god hälsa måste patienten fokusera på sin 

egenvård. Egenvård innebär att patienten behöver observera och göra bedömningar som leder 

till ökad förståelse för dennes nuvarande situation. Det innebär att patienten därmed behöver 

ändra på de brister som finns inom egenvården. Detta kan innebära att patienten behöver ha 

kontakt och samspel med sjukvården. Egenvårdsbrist är ett begrepp som tyder på varför 

patienten behöver söka omvårdnad. Det kan vara när sjukvården eller närstående sköter 

omvårdnaden då patienten själv inte kan sköta sin egenvård. Personer som utför egenvård 

måste vara kunniga och motiverade. De bör vara insatta i patientens förutsättningar och 
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begränsningar för att uppnå god hälsa på ett effektivt sätt. Omvårdnadssystem är det sista 

begreppet i Orems egenvårdsteori vilket innebär omständigheterna för egenvård.  

Författarna har valt teoretikern Orem då hennes egenvårdsteori handlar om att se egenvården 

som det patienten kan utföra själv. Detta kan vara olika aktiviteter för att uppfylla en god 

hälsa, ha ett bra liv samt gott välmående. Denna teori belyser egenvårdens två sidor. Ena 

sidan beskriver egenvården som ett  inlärt beteende och den andra sidan beskriver egenvården 

som en handling patienten gör medvetet. Grunden för egenvård är att patienten ska kunna 

hantera vissa situationer relaterade till sjukdomen på egen hand. Detta kan patienten lära sig 

via interpersonella relationer samt kommunikationer vid olika sociala tillfällen. På detta sätt 

kan de ta del av andras positiva eller negativa upplevelser och använda det som egen 

motivation till att vårda sin diabetes mellitus typ 2 (a.a.).  

 

Metod  

Friberg (2017) För att kunna få en ökad förståelse inom det valda ämnet har författarna 

använt sig av en litteraturöversikt som baserats på kvalitativa och omvårdnadsvetenskapliga 

artiklar som svarar på syftet. Artiklarna som valdes utgick från Fribergs 5 steg- analysmodell. 

Steg 1: De valda artiklarna granskas flera gånger och fokuset ligger på artiklarnas resultat. 

Steg 2: Från resultatet markeras det som kan användas i studien. 

Steg 3: Resultaten från de valda artiklarna sammanställs. 

Steg 4: Jämföra och diskutera likheterna och skillnaderna som hittas i artiklarnas resultat. 

Steg 5: Det skapas teman från artiklarnas resultat som därefter används i litteraturstudiens 

resultat. 

Datainsamling 

I denna litteraturstudie har författarna valt databaserna PubMed som har en medicinsk 

inriktning. De kommer även att använda databasen Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL Complete) som har en omvårdnadsvetenskaplig inriktning. 

Insamling av data har gjorts med hjälp av fritextsökning. Sökorden som användes har 

anpassats från Svensk MeSH-termer för att få korrekta engelska termer för ämnesorden. 

Ämnesorden som valts för att hitta relevanta artiklar är:  diabetes mellitus type 2, type 2 

diabetes, self-management, self care, nurse, nursing, nurses, nurse practitioner, patient 
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support, patient qualitative NOT “type 1 diabetes. Anledningen till att författarna valde att 

lägga till NOT diabetes type 1 i databas sökningarna var som tidigare nämnt för att få fram 

det mest relevanta för syftet då många artiklar besitter information om både typ 1 och typ 2 

diabetes (Friberg, 2017) .  

Urval 

Författarna såg över alla titlar som sökorden genererade för att sedan kunna identifiera vilka 

titlar som var relevanta för det valda syftet. Artiklarna som valdes ut var etiskt granskade och 

svarade på syftet. När författarna fann de artiklar som skulle användas till resultatet 

granskades de noggrant genom att artiklarna lästes stycke för stycke. Författarna hade fokus 

på resultatdelen i artiklarna eftersom de ska vara relevanta för  uppsatsens syfte. Från 

databasen Pubmed valdes sex stycken artiklar och från databasen Cinahl Complete valdes det 

tre stycken relaterade artiklar. De valda artiklarna var kvalitativa och hade fokus på 

sjuksköterskans perspektiv med bemötanden av patienter med diabetes mellitus typ 2 och 

deras egenvård. Inför att välja artiklar använde författarna inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var: att egenvården och sjuksköterskans roll 

nämndes i abstrakten för att avgöra om artikeln är relevant eller inte. Exklusionskriterierna 

var: att de träffar som innehöll både diabetes mellitus typ 1 och typ 2 exkluderades eftersom 

syftet var att endast ha fokus på diabetes mellitus typ 2.  Författarna valde att inte begränsa 

med någon ålder då sökträffarna skulle blivit färre och på så vis hade de fått fram mindre 

träffar i databaserna. Dessutom har artiklarna som valts varit överens med Fribergs (2017) 

metod då författarna granskade artiklarna genom att ha läst titeln sedan abstrakten. Därefter 

valdes de artiklar som var mest relevanta för syftet. Däremot gjordes en del begränsningar för 

att få användbara artiklar som svarar på syftet. Begränsningarna var: att artiklarna skulle vara 

peer reviewed och etiskt granskade för att vara säkra på att det är evidensbaserade studier. 

Abstract tillgängligt valdes för att begränsa sökningarna då det finns många studier kring 

ämnet. Tidsperioden är mellan årtalen 2009-2019 för att få fram det som är relevant för syftet 

samt en hanterbar mängd av studier. Författarna valde att begränsa med att endast använda 

engelska artiklar för att kunna behärska språket.  

Dataanalys 

Enligt Friberg (2017) är det viktigt att hålla ett kritiskt förhållningssätt genom att författarna 

till denna litteraturstudien lägger sin förförståelse åt sidan. Dataanalysen gjordes genom att 

artiklarna delas upp i en matris som tydligt visar sammanfattning av resultat, metod samt vad 
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syftet var (bilaga 2). Därefter lästes de valda artiklarna noggrant men individuellt, viktig 

information ringades in, samt skillnader och likheter granskades tillsammans. När författarna 

bestämt sig för de valda artiklarna som svarade på syftet skapades ett gemensamt dokument. I 

detta dokument granskades artiklarna och de relevanta delarna valdes ut för att sedan 

översättas till svenska. Nästa steg innebar att väsentlig information från det gemensamma 

dokumentet överfördes till ett originaldokument. Författarna utgick ifrån denna metod för att 

skapa en struktur i arbetet men även för att undvika upprepningar. Därefter tematiserade 

författarna artiklarna genom att läsa artiklarna noggrant tillsammans, därefter markera de 

artiklarna som hade gemensam information i olika färger. Till sist sammanfattade de artiklar 

som handlade om samma ämne för att därefter skriva in det i resultatdelen.   

Forskningsetiska överväganden 

När man gör en forskning krävs det att alla deltagare ger samtycke till att ingå i studien. En 

forskning kommer endast godkännas då den visar respekt till människor och deras värde samt 

att mänskliga rättigheter inte nedvärderas vid etikprövning. Det är forskarnas ansvar att se till 

att deras arbete inte ger en negativ effekt på samhället utan tyder på positiva resultat som 

samhället kan ta del av. Förutom effekten på samhället har forskarna ett ansvar över att 

försökspersoner och deltagare i forskningen inte kommer till någon psykisk eller fysisk 

skada. Etisk forskning är ett vetenskapligt arbete från början till slut som ska följa riktlinjer 

samt principer enligt Helsingfors Principen. Det är viktigt att författarna lägger sin 

förförståelse åt sidan då det inte får påverka studien. (Codex, 2018).  

 

Resultat 

Resultatet utmynnade i tre teman;  “Positivt med grupputbildning i diabetesvården”, “Behövs 

mera kunskap kring diabetes mellitus typ 2” och “Vårdrelationens betydelse för egenvård”.  

Positivt med grupputbildning i diabetesvården 

Flertal studier visade att grupputbildningar var ett bra sätt för sjuksköterskan att motivera 

patienterna till egenvård, eftersom att det visade sig att patienternas långtidsblodsocker 

(HbA1c) sjunkit med hjälp av gruppinformation. Detta då patienterna hade delat med sig av 

sina erfarenheter och sjuksköterskor har gett råd till hela gruppen. Sjuksköterskorna  

utbildade sig i olika moment och patienterna fick ta del av varandras kommentarer och frågor 



13 

under mötets gång. Sjuksköterskeledda undervisningsgrupper visade sig vara gynnsamma för 

nya patienter med diabetes mellitus typ 2 samt de som har levt med diabetes mellitus typ 2 

länge eftersom deras kunskaper om sjukdomen ökade (Richardson, Derouin, Vorderstrasse, 

Hipkens & Thompson, 2014; Winkley, Upsher,  Keij, Chamley, Ismail & Forbes, 2018). Nya 

personer som blev diagnostiserade med diabetes mellitus typ 2 hade en ovilja att ändra på 

sina vanor enligt Winkley et al., (2018); Noor Abdulhadi et al., (2013); Bartol (2012). Detta 

var orsaken till att sjuksköterskor ville testa hur gruppundervisning skulle prestera och om 

patienterna skulle bli mer villiga att förbättra sina livsvanor. Det var 22 personer som nyligen 

hade blivit diagnostiserade med diabetes mellitus typ 2 som deltog i regelbundna 

undervisningar i grupper som var ledda av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna såg hur 

patienterna uppskattade diabetesutbildningen och att det var stor variation gällande 

kunskapsnivån mellan patienterna. De tyckte att det ska vara fokus på hur sjuksköterskan kan 

hjälpa att uppmuntra sina framtida patienter till att delta i grupputbildningar (a.a.). 

Författarna Winkley et al. (2018) förklarade att grupputbildningar hade hjälpt 

sjuksköterskorna att motivera patienter till egenvården. När sjuksköterskan hade individuella 

samtal hade patienterna inte tagit till sig informationen och råden som gavs. Resultatet av 

studien visade att motivation och utbildning om diabetes mellitus typ 2 från sjuksköterskan, 

vänner och familj var faktorer som hade påverkat egenvården negativt. Det visade sig att 

grupputbildning med andra patienter som har diabetes mellitus typ 2 skulle vara positivt för 

egenvården men också att sjuksköterskorna ansåg att sjukdomen blev mera uppmärksammad 

av alla inblandade runt patienten.  

 

Hinder för stöd  

Livet med diabetes kräver många förändringar i vardagen. Patienter med diabetes mellitus typ 

2 behövde tänka på varje handling de utförde eftersom det finns många komplikationer som 

patienten kan drabbas av på grund av sjukdomen (Bartol, 2012). En studie gjord av Noor 

Abdulhadi et al. (2013) redovisade att sjuksköterskans arbete ansågs vara påfrestande då 

patienterna hade stort behov av diabetesutbildning. Sjuksköterskorna behövde berätta mera 

utförligt för patienterna vad som sker i kroppen när blodsockervärden förhöjs. Även om vad 

som sker i kroppen när egenvård inte sköts samt vilka åtgärder som görs i behandlingen och 

varför. Detta var viktigt eftersom sjuksköterskorna såg hur patienterna med diabetes mellitus 

typ 2 hade mindre kunskap om sin sjukdom. Detta blev ett hinder för sjuksköterskorna då det 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Upsher%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Keij%2C+S+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chamley%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ismail%2C+K
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
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blev svårare att ge patienterna stöd då deras brist på motivation och vilja gjorde det svårare 

för patienterna att göra livsstilsförändringar.  

En annan faktor var språkbarriärer som påverkade vården enligt sjuksköterskorna, då de inte 

kunde kommunicera med patienterna ordentligt (a.a.). Graves, Garrett, Amiel, Ismail och 

Winkley (2016) skrev om hur sjuksköterskorna ansåg att patienterna med diabetes mellitus 

typ 2 hade svårt med besluttaganden gällande förändringar som skulle ske och att de 

egentligen inte var redo för dessa förändringar. Mogre & Johnson (2019) beskrev att många 

människor med diabetes mellitus typ 2 var rädda för att berätta för människor i sin omgivning 

om sin sjukdom. Rädslan att andra personer skulle få veta att de har diabetes mellitus typ 2 

var för att det ansågs vara onormalt. Varför många patienter trodde diabetes var något 

övernaturligt och inte tog det som en seriös sjukdom var eftersom de inte hade tillräckligt 

med kunskap kring sjukdomen. Detta ledde till att personer med diabetes mellitus typ 2 inte 

vågade söka vård på grund av rädslan av att bli nedvärderad. Patienterna påpekade även att de 

inte hade det stödet från omgivningen som de hade önskat, vilket gjorde det svårare att sköta 

egenvården. Studien av Pham och Zigert (2014) visade hur sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbetssätt är grunden till en god omvårdnad för patienterna. Sjuksköterskan skulle utgå från 

vilka hälsorisker som kunde finnas, hur de ska förebyggas och på så vis göra en bedömning 

till varje patients egenvård (a.a). 

I studien av Wu et al. (2014) tyckte sjuksköterskorna att patienterna som levde med 

diabetes mellitus typ 2 hade brist på kunskap, vilket påverkade vården. Detta blev ett problem 

då sjuksköterskorna ansåg att det blev svårare att stödja patienterna när dom själva inte ville 

engagera sig i sin vård. Sjuksköterskorna ansåg därför att det var viktigt att ge råd om hur 

patienterna kan hantera stress och motionera i den mån de kan för att deras hälsa skulle 

upprätthållas. Sjuksköterskorna i studien av Noor Abdulhadi et al. (2013) berättade även hur 

de äldre patienterna skapade hinder i behandlingen, eftersom de inte hanterade sin kost och 

inte pressade sig själva till fysisk aktivitet. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde 

frustration när de inte kunde nå patienterna för att kunna ge rätt stöd. 

 

 

Vårdrelationens betydelse för egenvård 

Richardson et al. (2014); Wu et al. (2014); Noor Abdulhadi et al. (2013) beskriver att det var 

viktigt att sjuksköterskan och patienten har en god relation för att egenvården skulle vara bra. 
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Patienten var beroende av sjuksköterskans råd om egenvård. I Graves et al. (2016) studie var 

motiverande samtal en metod som sjuksköterskorna skulle använda med sina patienter. 

Sjuksköterskans uppfattning var att patienterna fick mer kontroll samt visade vilja till 

livsförändringar på grund av kontakten med sjuksköterskan. Många studier hade 

gemensamma resultat om egenvård då sjuksköterskan hade varit lättillgänglig och visat 

omtanke genom behandlingen (Jallinoja, 2009; Barto, 2012; Pham, & Zigert, 2014; Morge et 

al., 2019; Al Sayah, Fatima, Williams, Beverly, Pederson, Jenelle, Majumdar, Sumit,  

Johnson & Jeffrey, 2014). Motiverande samtal (MI) är ett förhållningssätt och en 

samtalsteknik för att stärka patienternas egna motivation. När sjuksköterskorna höll i MI och 

var rådgivande om hur sjukdomen bör hanteras blev patienterna mer säkra på hur de skulle ta 

hand om sjukdomen och hur stor vikt egenvården har. Dessutom skapades det en god relation 

mellan sjuksköterska och patient (Richardson et al., 2014; Bartol, 2012; Graves, Garrett, 

Amiel, Ismail  & Winkley, 2016). Vändpunkten inom vården var då patienterna med diabetes 

mellitus typ 2 förstod att om de själva inte engagerade sig och ändrar sin livsstil kommer dom 

få allvarliga komplikationer senare i livet. Sjuksköterskan gav råd för att hjälpa patienterna 

att bli mer motiverade att sköta egenvården. Sjuksköterskorna berättade om de positiva 

resultaten då patienterna hade fått bredare kunskap om sitt tillstånd och även om 

komplikationerna som kunde förekomma senare i livet om patienterna inte gjorde 

livsstilsförändringar (Jallinoja, 2009; Pham & Zigert, 2014).  

Al Sayah et al. (2014) resultat visade att när patienterna hade fått förtroende för 

sjuksköterskorna förbättrades deras psykiska hälsa samt patienternas blodsockervärden då de 

lyssnade på sjuksköterskornas råd om livsstilsförändringar. Majoriteten av patienterna med 

diabetes mellitus typ 2 kände en orättvisa att de hade drabbats av denna sjukdom. 

Sjuksköterskans uppgift var att förminska deras ångest genom dialog och genom att vara 

lyhörda. Sjuksköterskan och patienten diskuterade kring att dessa känslor var helt naturliga 

men att patienten alltid kunde vända sig sjuksköterskan med sina frågor och funderingar 

kring sjukdomen (Mogre, Johnson, 2019; Noor Abdulhadi et al., 2013). Sjuksköterskorna 

uppfattade det som att patienterna som har diabetes mellitus typ 2 tyckte att sjukdomen är 

påfrestande då det är svårt att hålla motivationen uppe, upprätthålla en god kost och vara 

fysisk aktivitet (Bartol, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskorna ska stödja patienterna 

genom att göra ett matschema över hur de skulle äta för att hälsan skulle uppnås. Genom att 

sjuksköterskan hade god dialog med patienten kring dennes sjukdomstillstånd kunde vården 

därefter anpassas efter varje individs egenskaper, förutsättningar och kunskaper (Al Sayah et 

al., 2014; Graves, 2016; Jallinoja, 2009).  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor kan stödja patienter med diabetes 

mellitus typ 2 till egenvård. Författarna har gjort en litteraturöversikt utifrån Fribergs metod 

(Friberg, 2012) . Detta gjordes genom att sammanställa andra studier som inriktat sig inom 

samma problemområde.    

 

Databaserna som användes vid sökningarna var Cinahl Complete och PubMed eftersom 

författarna ville finna vetenskapliga artiklar både inom medicin och vårdvetenskap. Att 

författarna endast utnyttjat två databaser kan vara en begränsning då relevanta artiklar kan ha 

fallit bort. Dock var det relevanta artiklar som hittades och författarna ansåg att det var 

tillräckligt med information som behövdes för uppsatsen. Artiklarna som författarna valde att 

använda i arbetet är av kvalitativ design för att kunna belysa syftet. Författarna har inte 

anpassat artiklarna till ett specifikt land då de anser att skillnader och likheter inom det valda 

ämnet inte har med ursprung att göra. De valde att begränsa artikel sökningarna mellan 

årtalen 2009-2019 då de var relevanta för ämnesområdet. Begränsningar i årtal bidrog till att 

tidigare relevanta studier som gjorts fallit bort men med tanke på det breda ämnesområdet har 

författarna ändå fått relevanta sökningar. Författarna begränsade även språket till engelska i 

sökningarna för att kunna behärska språket i artiklarna som skulle användas till resultatet. De 

använde sig av översättningsprogram där författarna översatte från engelska till svenska för 

att inte missuppfatta innehållet i artiklarna. Artiklarna som valdes till resultatet i början av 

arbetets gång lutade sig åt patientens perspektiv, när det egentligen handlar om 

sjuksköterskans perspektiv. Därför gjorde författarna nya sökningar då de la till nurse, 

nursing och nurses i sök blocken för att få fram relevanta artiklar för studien. När författarna 

valt artiklar för resultatet satt de var för sig och färgmarkerade det relevanta i studierna och 

jämförde med varandra för att se om båda hade uppfattat artikeln rätt. Därefter sammanställde 

författarna texten tillsammans och skrev in det i resultatet. I början av arbetet hade författarna 

svårt att lägga sin förförståelse åt sidan och detta resulterade till mycket ändringar i texten. En 

anledning till detta var att en av författarna har egen erfarenhet av diabetes. Det blev därför 

viktigt att granska den egna texten flertalet gånger för att undvika egna antagen eller 
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personliga erfarenheter. Författarna upplevde att samarbetet gick bra och författarna hade en 

gemensam syn på hur upplägget av arbetet skulle se ut. Författarna träffades mestadels och 

skrev tillsammans. Genom att sitta tillsammans och skriva ges möjlighet till utbyte av idéer, 

tankar och funderingar. Genom att använda ett gemensamt dokument kunde författarna 

gemensamt följa processen av uppsatsen.  

 

Resultatdiskussion 

Hjälpmedel till bättre stöd av sjuksköterskan 

Resultatet visade att gruppundervisning med patienter med diabetes mellitus typ 2 var en bra 

metod för sjuksköterskorna att använda som en stödjande behandlingsmetod. Detta har 

underlättat för sjuksköterskorna att nå fram till patienterna då patienterna har fått bredare 

kunskap kring sjukdomen (Richardson et al., 2014; Winkley et al., 2018; Wu et al., 2014; 

Graves et al., 2016; Pham et al., 2016). Dao, Spooner, Lo och Harris (2019) bekräftade detta 

då studien visade att gemenskap via sjuksköterskeledda grupputbildningar har hjälpt patienter 

att bli mer motiverade då de inte har känt sig ensamma. Sjuksköterskan har anordnat 

gruppträffar där patienterna hade modet till att öppna upp sig mer. Detta resulterade i att när 

sjuksköterskorna var engagerade och ägnade tid åt patienterna utanför vårdrummet, ledde det 

till att patienterna mådde bättre då de visste att sjuksköterskan fanns där som stöd. 

Kommunikationen från sjuksköterskorna underlättade vården då patienterna med diabetes 

mellitus typ 2 fick tillit för sjuksköterskan och på så sätt tog de till sig de råd och information 

som gavs (Al Sayah et al., 2014; Richardson et al., 2014; Malpass et al., 2009; Sürücü, 2018). 

Orem (2001) nämner att i de centrala begreppet egenvård är det viktigt att patienten har ett 

samspel med sjuksköterskan. Orem ser också pedagogik och didaktik som ett viktigt 

hjälpmedel för sjuksköterskan för att kunna främja hälsan hos patienterna.   

Vårt resultatet visade även hur MI-metoden stärkte sjuksköterskan i sitt arbete då de 

kände att de hade användbara resurser som skulle hjälpa patienterna till bättre livsstil. MI- 

metoden anses vara relevant då det tycks vara ett betydelsefullt redskap för sjuksköterskans 

kommunikation med patienterna som har diabetes mellitus typ 2 (Bartol, 2012; Graves et al., 

2016). Orem (2001) styrker även motiverande samtal och andra varierande hjälpmetoder som 

sjuksköterskan kan använda till patienternas egenvård. Dessa olika metoder stärker vikten 

med undervisning till patienten i egenvård. Undervisning är ett hjälpmedel för sjuksköterskor 

då patienter ska ta till sig nya kunskaper och information till att klara av egenvård processen. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
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Hayes, McCahon, Panahi, Hamre och Pohlman (2008) stärker MI-metoden som ett bra sätt 

för sjuksköterskan att kommunicera med sin patient eftersom rådgivningen anses bli mer 

effektiv. De artiklar där sjuksköterskorna inte tillämpade MI-metoden med patienterna visade 

sig en kunskapsbrist till god patientrådgivning.  

  

Utmanande i vården 

Resultatet visade även att sjuksköterskan upplevde svårigheter till att ge livsstilsrådgivning 

till patienter med diabetes mellitus typ 2, eftersom att patienten saknade motivation till att 

delta helhjärtat under mötet med sjuksköterskan. Detta stärks av Orem (2001) som finner att 

patienter som har låg egenvårdskapacitet beror på brist på motivation till förbättring samt att 

de inte vill utföra de åtgärder som sjuksköterskan gett råd om. Det centrala i begreppet 

egenvård är att patienterna uppnår hälsa då de är fokuserade på behandlingen, dessutom att 

de har förståelse för hur situationen ligger till (a.a.). Enligt Holmström och Rosenqvist (2005) 

har de flesta patienterna med diabetes mellitus typ 2 inte fått tillräckligt med information och 

stöd om sjukdomen och därför hade patienterna missförstått sin behandling och vilka 

komplikationer som kan komma i framtiden om de inte sköter den. Detta var en stor 

bakomliggande faktor till varför patienter med diabetes mellitus typ 2 fick sena 

komplikationer eftersom de var obehandlade. Personer som fick diagnosen diabetes mellitus 

typ 2  hade svårt att acceptera sjukdomen men även svårt att veta hur de skulle gå tillväga för 

att leva med denna sjukdom livet ut (a.a.). Här blev stödet från sjuksköterskan viktigt för 

patienterna då de behövde motivation. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att deras 

uppgift var att informera och stödja sina patienter på bästa möjliga sätt trots deras egna tids- 

och kunskapsbrist (Noor Abdulhadi et al., 2013; Wu et al., 2014). Detta nämns även i studien 

av Sürücü (2018) då patienter som erhöll förbättrad kunskap av sjuksköterskan om diabetes 

mellitus typ 2 blev mer självständiga i sin egenvård vilket resulterade i att sjuksköterskan 

upplevde att arbetet underlättades. Orem (2001) styrker detta med olika omvårdnadssystem 

som patienten och sjuksköterskan bygger upp tillsammans. Detta för att patienten ska nå 

målet med att bevara eller bygga upp sin egenvårdsbalans. Orem påstår att sjuksköterskan 

ska ge patienterna bra information och lära ut på ett pedagogiskt för att effektivisera vården 

samt minska vårdplatser och vårdtid. Orem tycker att människan är kapabel, kunnig och 

ansvarig. Orem ser omvårdnad som en didaktiskt och praktisk konst. Genom att vara 

pedagogisk kan sjuksköterskan främja egenvården hos patienterna (a.a.). 
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Hur sjuksköterskan kan motivera patienten till egenvård 

Resultatet visade också att sjuksköterskans stöd tillsammans med informationen om egenvård 

gällande både motion samt kost var viktigt, eftersom det fick patienterna att lättare utföra de 

behövande livsförändringar som krävdes för en god hälsa. Därmed kan sjuksköterskan avgöra 

vilken grad av egenvård varje patient klarar att hantera samt de hälsorisker varje individ 

besitter (Richardson et al., 2014; Winkley et al., 2018; Wu et al., 2014; Graves et al., 2016; 

Pham et al., 2016; Al Sayah et al., 2014). Detta styrker även Orem (2001) då sjuksköterskan 

har som uppgift att identifiera varje patients resurs samt vårdbehov och utifrån detta planera 

en undervisning som patienten kan följa och genomföra självständigt i sin egenvård. 

Sjuksköterskan ska lyfta de positiva ändringar patienten gjort men även påpeka 

förbättringsområden. Detta kan sjuksköterskan göra genom dialog med patienten samt stödja 

och informera. Johansson, Österberg, Leksell och Berglund (2018) stärker argumentet om att 

sjuksköterskan ska uppmuntra patienten till att använda sina egenskaper som resurser till 

egenvård. Resultatet visade att när sjuksköterskorna kommunicerade och förde dialog med 

patienterna och använde sig utav andra synonymer för de latinska samt medicinska orden, 

underlättade det mer för patienten att förstå hur hens situation ligger till (Al Sayah et al., 

2014; Noor Abdulhadi et al., 2013; Wu et al., 2014). 

Resultatet i studien visade också att när sjuksköterskan ger information om kost och 

fysisk aktivitet motiveras patienterna till egenvård. Patienten förstår hur viktigt det är att de 

gör livsstilsförändringar för att undvika komplikationer i framtiden. Det benämns även av 

Folkhälsomyndigheten (2016) att fysisk aktivitet är positivt för människokroppen. Detta 

stärker dessutom He och Wharrad (2007) i sin studie där de skriver att egenvården förbättras 

med hjälp av utbildning om diabetes mellitus typ 2 samt informationen om hur kost och 

motion är grunden till ett bättre hälsotillstånd. Dock visade Bartol (2012) resultat att fysisk 

aktivitet ibland kan medföra negativa resultat då patienten inte orkar utföra aktiviteterna, 

detta leder till att patienten kan tappa ambitionen. Därför var det viktigt att sjuksköterskan 

hjälper att finna den rätta träningsformen som passar patienten. Detta styrks också av Clark 

(2014) då fysisk aktivitet resulterar i ökad smärta i kroppen då patienterna inte kommer ha 

samma ork till övriga sysslor i vardagen. Sjuksköterskorna har en skyldighet att informera 

vikten av fysisk aktivitet. Däremot är det angeläget att sjuksköterskan låter patienten vara 

självständig och ta egna gynsamma besult gällande behandligen (Orem, 2001; Graves et al., 

2016). Det är inte helt tydligt vad som är sjuksköterskans ansvarsområde inom behandlingen 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
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för patienter med diabetes mellitus typ 2, eftersom det saknas riktlinjer samt gränser om var 

och hur långt ansvaret från sjuksköterskan sträcker sig inom patient rådgivningen.  Det visade 

sig även att när rådgivningen inte gett de resultat som förväntats har sjuksköterskorna tappat 

hopp om sitt sätt att vårda samt känt sig otillräckliga (Noor Abdulhadi et al., 2013; Wu et al., 

2014). Detta stärks av Dao et al. (2019) och Jallinoja et al. (2009) som bekräftar att 

sjuksköterskorna påverkades då patienter med diabetes mellitus typ 2 inte följer 

rekommendationerna kring självhantering av sjukdomen som kan förhindra eller försena 

komplikationer. Sjuksköterskorna upplevde att det största hindret för patienterna till 

förändring i sina liv var den egna oviljan. Enligt Orem (2001) betyder egenvårdsbrist att 

patienterna behöver ta mer ansvar för att kunna leva ett sunt liv utan komplikationer i 

framtiden. Orem säger att patienterna bör vara kunniga och motiverade till att vilja sköta sin 

egenvård. Sjuksköterskornas roll är betydelsefull när det kommer till orems begrepp om  

egenvårdsbrist. Detta då de bör vara erfarna inom sjukdomens behandling och patientens 

förutsättningar och begränsningar för att kunna motivera patienterna. 

 

Kliniska implikationer        

Författarna i denna litteraturstudie anser att det behövs mer kunskap hos patienterna gällande 

diabetes mellitus typ 2. Det är även viktigt att kunskapen om egenvård vid denna 

folkhälsosjukdom förstärks hos både patienter och sjuksköterskor. Författarna påpekar även i 

sin litteraturstudie att i de fall där det anses vara ansträngande för sjuksköterskorna och då de 

personligen anser att de inte har tillräckligt med kunskap om diabetes mellitus typ 2 bör 

patienterna istället få träffa sjuksköterskor som är specialiserade inom området,så som 

diabetessjuksköterskor. Det kan finnas en fördel om sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

erbjuder en diabetesutbildning samt individuell egenvårdsråd till varje patient och någon av 

deras närstående. Detta skulle underlätta sjuksköterskans arbete som sparar tid vid 

patientmöten eftersom patienten redan har grundinformation om diabetes mellitus typ 2. 

Dessutom underlättar det för sjuksköterskan om en närstående också uppmuntrar och stödjer 

patienten med diabetes mellitus typ 2. Då blir patienten inte så bunden till sjuksköterskan när 

det gäller livsstilsförändringar.  
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Förslag till fortsatt forskning       
Författarna ser att vidare forskning inom egenvård av diabetes mellitus typ 2 kan vara positivt 

för både sjuksköterskor och patienter. Det kan vara intressant att fördjupa sig ytterligare i hur 

patienterna kan bli än mer självständiga i sin egenvård. Dels för att underlätta för 

sjuksköterskans arbete men även för att patienten ska känna sig delaktig i sin vårdprocess. 

Författarna tycker även att det vore intressant med forskning kring hur patienter samt 

sjuksköterskor tycker om behandling av diabetes mellitus typ 2 i de fall där patienterna 

regelbundet träffar en och samma sjuksköterska som är specialistutbildad. Förslagsvis en 

jämförande studie som visar på skillnaden för patienten och sjuksköterskan i de fall det finns 

en regelbunden kontakt kontra en oregelbunden kontakt mellan sjuksköterskan och patienten. 

 

Slutsats                   

Författarna kom fram till att sjuksköterskans roll har en stor betydelse för patienter med 

diabetes mellitus typ 2 till att göra livsstilsförändringar genom egenvård. Sjuksköterskan 

bör anpassa egenvården efter varje individ då diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom där 

patienterna behöver mer personcentrerad vård. 

 Resultatet av undervisningar samt stödet från sjuksköterskor har visat hur 

patienterna blivit mer motiverade till egenvård. 

Det framkom en del svårigheter för sjuksköterskan att kunna stödja patienten till egenvård 

såsom tidsbrist när det gäller att stärka patienterna till egenvård samt ge den hälsokunskap 

som behövs om sjukdomen. Sjuksköterskor bidrar mycket till att upprätthålla fysisk och 

psykisk välmående.                      
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Barriers to diabetic 

self‐ care: A 

qualitative study of 

patients' and 

healthcare 

providers' 

perspectives. 

 

Ghana, 

2019, 

Journal of 

clinical 

nursing 

Att utforska 

patient- och 

sjuksköterskans 

perspektiv på 

vilka patient 

barriärer som 

finns för att 

utföra god 

diabetesvården i 

Ghana. 

Urval: 
Ansvariga 

sjuksköterskor 

och 23 patienter 

med diabetes 

mellitus typ 2.  

 

Datainsamlin
g: Intervjuer  

 

Analys:  

genom 

intervjuerna 

som hade 

transkriberats. 

 

 

Det fanns stor brist 

på kunskap hos 

patienterna med 

diabetes mellitus typ 

2. Samt otillräckligt 

familjestöd, dåliga 

inkomstnivåer, brist 

på glucometer, långa 

arbetsdagar, långt 

avstånd till sjukhuset 

var anledningar att de 

ej tog hand om sin 

sjukdom. 

https://www.tandfonline.com/author/Jallinoja%2C+Piia
https://www.tandfonline.com/author/Jallinoja%2C+Piia
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Richardson 

GC, 

Derouin 

AL, 

Vorderstras

se AA, 

Hipkens J, 

Thompson 

JA. 

 

Nurse practitioner 

management of 

type 2 diabetes 

England, 

2014, The 

permanent

e journal. 

 

Syftet var att ta 

reda på om 

sjuksköterskans 

engagemang 

inom 

primärvården 

påverkade 

HBA1c värdet 

hos patienter 

med diabetes typ 

2.  

Urval: 
Sjuksköterskor 

och 28 patienter 

med diabetes 

mellitus typ 2. 

 

Datainsamlin
g: Samlades via 

frågeformulär. 

 

Analys: 

frågeformulären 

granskades av 

författarna. 

 

 

Det visade sig att 

med hjälp av 

sjuksköterskans 

engagemang (Via 

telefonkontakt, besök 

och klinikbesök) gav 

det positiva följder då 

blodsockernivåerna 

och blodtrycket hade 

sjunkit hos 

deltagarna. Det 

visade sig även att 

deras mentala hälsa 

förbättrats. 

Pham, L., 

& Zigert, 

K.  

 

 

 

 

 

Ways of promoting 

health to patients 

with diabetes and 

chronic kidney 

disease from a 

nursing perspective 

in Vietnam: A 

phenomenographic 

study international 

Journal of 

Qualitative  

2016, 

Vietnam, 

Internatio

nal 

Journal of 

Qualitativ

e Studies 

on Health 

and Well-

being. 

 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

om hur hälsa 

främjas, med 

särskilt fokus på 

fysisk aktivitet, 

för patienter 

med typ 2-

diabetes och/ 

eller 

njursjukdom i 

slutstadiet. 

Urval: 25 

sjuksköterskor 

  

Datainsamlin
g:semistrukture

rade intervjuer 

 

Analys: genom 

att lyssna på 

intervjuerna om 

oh om igen.  

Resultaten var hur 

sjuksköterskorna 

upplevde 

hälsofrämjande för 

patienter diabetes 

mellitus typ 2 genom 

en positiv relation, 

och sjuksköterskorna 

ansåg att patientens 

sociala liv var viktigt 

i det hälsofrämjande 

arbetet. 

Sjuksköterskorna 

betonade att 

hälsofrämjande 

insatser skapade både 

positiva relationer 

med patienter och 

släktingar. 

Al Sayah, 

Fatima; 

Williams, 

Beverly; 

Pederson, 

Jenelle L.; 

Majumdar, 

Sumit R.; 

Johnson, 

Jeffrey A. 

Health Literacy 

and Nurses’ 

Communication 

With Type 2 

Diabetes Patients 

in Primary Care 

Settings. 

2014, 

Kanada,  

 The 

Journal of 

Nursing 

Research 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

tillämpningen av 

interaktiv 

kommunikation 

och 

effekterna av 

hälsokunskap 

när 

sjuksköterskor 

ger utbildning 

och rådgivning 

Urval: 9  

sjuksköterskor 

deltog i studien 

36 patienter 

registrerades 

 

Datainsamlin
g: individuella 

intervjuer 

 

Analys: 

Genom att 

lyssna på de 

Att klargöra 

hälsoinformation var 

den vanligaste 

komponenten, följt 

av upprepad 

hälsoupplysning. 

Detta visade ha 

positiv påverkan på 

relationen mellan 

sjuksköterska och 

patient. 

Att använda språk 

som patienten inte 
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till patienter 

med typ 2-

diabetes i 

primärvården. 

inspelade 

intervjuerna. 

förstår visade då att 

patienterna inte fick 

god kunskap om 

diabetes mellitus typ 

2. 

Bartol, T. 

 

 

Improving the 

treatment 

experience for 

patients with type 2 

diabetes: Role of 

the nurse 

practitioner 

USA, 

2012, 

Journal of 

american 

academy 

of nurse 

practition

ers 

Syftet var hur 

sjuksköterskor 

ska motivera 

och hjälpa 

patienter med 

typ-2 diabetes 

att ta hand om 

sin sjukdom och 

fortsätta kämpa 

att nå sina mål 

med 

behandlingen 

. 

Urval: 
Sjuksköterskor 

och patienter 

med diabetes 

mellitus typ 2. 

 

Datainsamlin
g:Samtal och 

möten spelades 

in och 

transkriberades. 

 

Analys: 

Sammanställde 

datainsamlinge

n.  

 

Resultatet blev att 

sjuksköterskor spelar 

en nyckelroll i att 

utbilda patienter och 

hjälpa dem att förstå 

behovet av förbättrad 

diabeteskontroll. Att 

endast ge information 

funkar inte, 

sjuksköterskan måste 

se till att patienterna 

hänger med och gör 

det som krävs för att 

hälsan ska hållas. 

Noor 

Abdulhadi, 

N. M., Al-

Shafaee, 

M. A., 

Wahlström, 

R., & 

Hjelm, K 

 

  

Doctors' and 

nurses' views on 

patient care for 

type 2 diabetes: An 

interview study in 

primary health care 

in oman.  

2013, 

Oman, 

Primary 

health 

care 

research 

& 

developme

nt 

Syftade till att 

utforska 

sjuksköterskorna

s erfarenheter i 

primärvården av 

möten med 

patienter med 

typ 2-diabetes 

och deras 

förslag för 

framtida 

förbättring av 

diabetesvården. 

 Urval: 7 

sjuksköterskor  

 

Datainsamlin
g:semistrukture

rade intervjuer. 

 

Analys: 

innehållsanalys  

 

Resultatet var att 

sjuksköterskorna 

kunde förbättra 

patienternas med typ-

2 diabetes hälsa 

genom frekvent 

hälsoutbildning, 

inklusive utbildning 

om komplikationer, 

träning, mental stress 

och tillhandahållande 

av optimal vård, 

inklusive recept på 

lämpliga läkemedel 

om det behövs. 

Wu, S. V., 

Tung, H., 

Liang, S., 

Lee, M., & 

Yu, N 

 

 

Differences in the 

perceptions of self-

care, health 

education barriers 

and educational 

needs between 

diabetes patients 

and nurses. 

2014, 

Taiwan, 

Contempo

rary nurse 

Syftet var att 

undersöka 

förståelsen hos 

patienter med 

diabetes typ-2 

och deras 

sjuksköterskor 

vid 

genomförandet 

av egenvård 

Urval: 202 

sjuksköterskor 

och 312 

patienter med 

diabetes 

mellitus typ 2. 

 

Datainsamlin
g:tvärsnittsund

Patienterna upplevde 

sig vara mer 

framgångsrika när de 

slutförde självvård 

uppgifter medan 

sjuksköterskor 

upplevde att 

patienterna var 

mindre 

framgångsrika när de 
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samt hinder och 

diabetes 

patienternas 

utbildningsbeho

v för att främja 

bättre hälsa. 

ersökning och 

frågeformulär. 

 

Anlays:  

datadriven 

tematisk analys. 

 

slutförde egenvård. 

Sjuksköterskor tyckte 

patienterna upplever 

större svårigheter vid 

utbildning om 

diabetes hälsan. 

K. Winkley  

R. Upsher  

S. M. Keij  

M. 

Chamley  

K. Ismail  

A. Forbes 

Healthcare 

professionals' 

views of group 

structured 

education for 

people with newly 

diagnosed Type 2 

diabetes 

2018, 

storbritan

nien 

UK's 

National 

Institute 

for Health 

Research 

Syftet i denna 

studie var att se 

vad 

sjuksköterskor 

tyckte om 

gruppundervisni

ngar för de 

patienter som 

nyligen fått 

diagnosen 

diabetes mellitus 

typ 2 och hur de 

gick tillväga. 

Urval: 
Sjuksköterskor 

och 22 patienter 

med diabetes 

mellitus typ 2 

 

Datainsamlin
g: Kvalitativa 

semistrukturera

de intervjuer 

 

Analys: 

tematisk ram 

metod 

Tre viktiga teman 

framkom: (1) 

fördelarna med 

diabetesutbildning, 

inklusive i grupp och 

individuellt. 

Patient interaktioner, 

sparade 

sjuksköterskans tid 

och förbättrade 

patientresultat; (2) 

Svårigheter att 

kommunicera blev 

förbättrade och då 

kunde patienterna 

vara involverade i 

utbildningsplanen 

med sjuksköterskan; 

och (3) då fler deltog 

och hade uppföljning 

sessioner med 

sjuksköterska gav det 

stöd till personer som 

också utöver diabetes 

mellitus typ 2 har 

haft tidigare 

psykologiska 

problem. 

Graves, H., 

Garrett, C., 

Amiel, S. 

A., Ismail, 

K., & 

Winkley, 

K. 

Psychological 

skills training to 

support diabetes 

self-management: 

Qualitative 

assessment of 

nurses' 

experiences.  

2016, 

storbritan

nien, 

Official 

journal of 

primary 

care 

diabetes 

europe  

Denna studie 

undersöker 

sjuksköterskans 

erfarenhet av 

utbildning i sex 

psykologiska 

färdigheter för 

att stödja 

patientens själv 

hantering av 

diabetes mellitus 

typ 2. 

Urval: 16 

sjuksköterskor 

deltog  

 

Datainsamlin
g: Intervjuer.  

 

Analys: 

 Tematisk ram 

analys.  

Tre viktiga teman 

identifierades: (1) 

positiv och negativ 

inverkan på 

sjuksköterskans praxis: 

positiva inkluderade 

patientmakt makt; 

negativ inkluderade 

patientens förmåga att 

engagera sig; (2) 

professionella gränser, 

inklusive oro över 

överträffande roll som 

sjuksköterska och (3) 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Winkley%2C+K
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Upsher%2C+R
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oro för lite stöd från 

läkare vid deltagande 

metoder för att 

integrera psykolog- och 

diabetesvård. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


