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Sammanfattning 
Bakgrund: Att leva med en långvarig sjukdom påverkar ofta vardagen på många olika sätt 

hos de som drabbas. Diabetes typ 2 är en allvarlig kronisk sjukdom som ökar över hela 

världen och som blir allt vanligare. Den största bakomliggande orsaken till diabetes typ 2 är 

ärftlighet och individens livsstil. Sjukdomen kan orsaka allvarliga komplikationer och skapar 

stort lidande, till och med död. Diabetes typ 2 behandlas framförallt genom livsstilsförändring 

såsom fysisk aktivitet och rätt kost samt rökstopp om patienten röker. Eftersom behandlingen 

till största delen består av egenvård vilar stort ansvar på patienten för att förebygga 

följdkomplikationer. För att stödja och svara an på patientens behov och förväntningar både i 

vardagsliv och i vårdmötet, behöver sjuksköterskan utgå från patientens unika upplevelser av 

egenvård. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes 

typ 2.  

Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie och är baserad på elva kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, vilka valdes ut från databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

PsycINFO. Artiklarna analyserades enligt Fribergs metod. 

Resultat: Resultatet visar att patienters erfarenhet av egenvård upplevdes som en balansgång 

mellan krav och livskvalitet, där livsvärld och livsåskådning har betydelse för egenvård. Brist 

på kunskap och stöd påverkar patientens förmåga att upprätthålla fysisk aktivitet, hälsosam 

kost och läkemedelsföljsamhet, vilket kunde föra med sig starka känslor av icke acceptans, 

skam och skuld. Det innebar hinder för egenvård och livsstilsförändring. Anpassad kunskap, 

stöd och motivation bidrog till en positivare attityd hos patienterna gentemot sig själv och 

underlättade god egenvård hos patienten.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Orems egenvårdsmodell. Patienterna upplevde 

egenvård på olika sätt och behov av kunskap och stöd, påverkades av patientens tidigare 

kunskap, autonomi, förhållningssätt och sociala relationer och utmanade identitet och invanda 

roller. Patienter uppgav brister i vårdmötet och i stöd och information från vården, vilket 

påverkade egenvården negativt. Detta bör ses som en indikator på att mer tid och engagemang 

bör läggas på vårdmötet där individens strävan efter balans mellan livskvalité och 

egenvårdskrav beaktas.  

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, egenvård, erfarenheter, patient. 

 



  
 
 

 

 
Abstract 
Background: Living with a long-term illness affects the daily life in different ways. Type 2 

diabetes is a serious chronic illness that is expanding worldwide and gets more common. The 

biggest factor behind type 2 diabetes is the genetic predisposition as well as lifestyle plays a 

part. The disease can cause severe complication and suffering that could lead to the death of 

the individual. However, it could be treated by lifestyle changes such as physical activity and 

stop smoking if that is the case. Since the treatment is based on selfcare, the responsibility is 

mainly put on the patient in order to prevent further complications. To support and answer the 

questions from the patient, the nurse needs to consider the unique individual experiences of 

selfcare, connected to the individual. 

Aim: The aim of the study is to describe the patients experiences of selfcare when diagnosed 

with type 2 diabetes.  

Method: The literature review is based on eleven qualitative scientific studies through the 

following databases CINAHL Complete, PubMed and PsycINFO. The articles were analysed 

according to Friberg’s method. 
Results: The results show that patients' experiences of self-care were perceived as a balance 

between requirements and quality of life, where life-world and view of life are important for 

self-care. Lack of knowledge and support affects patients' ability to maintain physical activity, 

healthy diet and drug compliance, which could bring with them strong feelings of non-

acceptance, shame and guilt. This meant obstacles to self-care and lifestyle change. Adapted 

knowledge, support and motivation contributed to a more positive attitude in the patients 

towards themselves and facilitated good self-care in the patients.  

Discussion: The result was discussed based on Orem's self-care model. Patients' 

experiences of self-care, like the need for knowledge and support, differed and were 

influenced by the patient's prior knowledge, autonomy, attitudes and social relationships and 

challenged identity and customary roles. Patients reported deficiencies in the care meeting and 

in support and information from the care, which negatively affected self-care. This should be 

seen as an indicator that more time and commitment should be spent on the care meeting, 

taking into account the individual's quest for balance between quality of life and self-care 

requirements. 

Keywords: Diabetes Mellitus type 2, experience, patient, selfcare. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete har fokus på patienters erfarenheter av att leva med diabetes vilken är en 

långvarig sjukdom. Ämnet väckte ursprungligen vårt intresse för att många både unga och äldre 

i vår släkt drabbats av diabetes typ 2. Intresset har kommit att fördjupas under vår utbildning 

då kunskap om sjukdomens komplexitet och kraftiga ökning i världen innebär att 

sjuksköterskan i sitt dagliga arbete kommer att möta dessa patienter i vitt skilda sammanhang. 

  

2. Bakgrund 
2. 1 Erfarenheter av att leva med långvarig sjukdom  
Att leva med kronisk sjukdom påverkar kroppens normala funktioner och detta innebär ofta 

livsavgörande förändringar i det vardagliga livet (Toombs, 1992). Att inte längre ha förmåga 

att leva livet såsom tidigare, utan tvingas möta sjukdomsrelaterade utmaningar i vardagen, 

upplevs av patienter som att förlora sig själv, sin identitet, sitt sammanhang och sin plats i 

världen. 

Människan upplever världen genom sin levda kropp och kroppen är därför meningsbärande 

och meningsskapande (Merleau-Ponty, 2014). När människan får en kronisk sjukdom förändras 

upplevelsen av kroppen som ett subjekt, sjukdomen gör att kroppen erfars som ett objekt skiljt 

från jaget (Toombs, 1992).  

Den verklighet, livsvärld, individen lever i utgår från individens perspektiv och utgör 

individens unika ställning i och till världen (Dahlberg & Segesten, 2010). En frisk människa 

lever genom livsvärlden på ett oreflekterat vis. Människan möter världen genom kroppen vilket 

innebär att subjektet har förmåga att i möten med andra exempelvis vid en läkarundersökning, 

eller i situationer då individen blir bedömd av andra, inta en objektiv ställning och se sig själv 

från en annan individs unika ställning i världen. När en människa får en långvarig sjukdom blir 

kroppen däremot ett objekt som dagligen gör sig påmind, genom att hindra patienten från att 

leva som vanligt (Toombs, 1992). Kroppen blir ett objekt avskilt från den självupplevda 

identiteten och begränsar, krymper och hindrar subjektets tillgång till världen. Sjukdom kan 

innebära att upplevelser inte erfars som tidigare, eftersom sjukdomen i sig, kan påverka 

upplevelsen. Sjukdom kan även förändra hur omgivningen ser på individen, vilket kan förändra 

patientens syn på sig själv och dennes upplevelse av sammanhang. Långvarig sjukdom beskrivs 

av patienter som förlust av kroppslig integritet, förlust av autonomi och upplevelse av 

overklighetskänsla, otrygghet och förlust av mycket i livet som tidigare togs för givet.  
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Vid stora livsövergångar och kriser sker transition, vilket innebär att patientens 

livsberättelse (narrative) omformas och en ny förståelse av den levda kroppen, livsvärlden 

och identiteten formuleras (Kralik, Telford, Campling, Koch & Price, 2005). Livsberättelsen 

inom vårdvetenskap undersöker hur individer skapar sin identitet och ger mening åt sina liv. 

Transition kan resultera i en hälsofrämjande förändring, men kan även innebära ökad 

utsatthet och lidande. Att leva med långvarig sjukdom är en livslång lärandeprocess, där 

patienten behöver uppnå balans mellan det egna ansvaret för egenvård och att ta emot 

kunskap och erfarenhet från vårdpersonal och andra med erfarenhet av att leva med långvarig 

sjukdom (Toombs, 1992).  

En ohälsosam transition innebär att kroppen som objekt ignoreras och sjukdomens krav 

på egenvård sätts åt sidan (Kralik et al., 2005). En hälsofrämjande transition innebär istället 

att sjukdomen integreras i den subjektivt levda kroppen. Det innebär att sjukdomen 

integrerats i patientens hela existens och konsekvenser av sjukdomen är medräknade i 

vardagens beslut, utan att för den delen ta över patientens hela liv.  

 

2. 2 Diabetes typ 2 epidemiologi  
Diabetes är en kronisk sjukdom (Ericsson & Ericsson, 2012).  Den vanligaste formen av 

diabetes är diabetes typ 2, en sjukdom som beskrivs av Whittemore, Vilar-Compte, De La 

Cerda, Marron, Conover, Delvy, Pérez-Escamilla (2019) som en folkhälsoepidemi. Diabetes 

typ 2 kallades tidigare för åldersdiabetes, men idag drabbas i allt större utsträckning även yngre 

människor (Ericsson & Ericsson, 2012). År 2000 beräknades 170 miljoner vuxna i världen leva 

med diagnostiserad diabetes typ 2 (Whittemore et al., 2019). Antalet individer med sjukdomen 

beräknas stiga till 360 miljoner fram till år 2030, vilket innebär en ökning från 2,8 procent till 

4,8 procent. Enligt Ericsson och Ericsson (2012) finns det över 350 000 personer som har 

diabetes i Sverige varav cirka 80 procent av dessa har diabetes typ 2. Sjukdomen ökar kraftigt 

över hela världen särskilt i Kina och Östeuropa. Skillnaden mellan länder i antalet människor 

som insjuknar i diabetes beror på genetiska och på även av miljömässiga faktorer. (Chatterjee, 

Khunti, & Davies, 2017). Även Zhang, Yang, Zhu, Zhao, Huang och Ji (2017) beskriver i sin 

studie att beteendemässiga och miljöfaktorer innebär riskfaktor för att utveckla diabetes typ 2. 

Diabetes typ 2 är delvis en livsstilsrelaterad sjukdom där stressfaktorer, inaktivitet, övervikt, 

stillasittande och en dålig kosthållning är bidragande orsaker till sjukdomen (Hu, 2011).   

Andra riskfaktorer är enligt Östenson (2010) psykosocial stress, sömnsvårigheter, hög 

arbetsbelastning och depression. Även socioekonomiska faktorer har betydelse för risken att 
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utveckla diabetes typ 2, där låg inkomst och dramatiska händelser kring flytt visat sig påverka. 

 
2. 3 Patofysiologi  
Det finns två huvudtyper av diabetes, diabetes typ 1 och typ 2 (Ericson & Ericson, 2012). 

Gemensamt för diabetes typ 1 och diabetes typ 2, är att sjukdomarna orsakas av kronisk 

hyperglykemi vilket även leder till förändringar i kolhydrat och proteinomsättning. Orsaken till 

insulinbristen är olika vid de både diabetesformerna. Diabetes typ 1 är en autoimmunsjukdom 

vilket innebär att kroppens eget immunförsvar attackerar och förstör de insulin producerande 

betacellerna i pankreas langerhanska öar.  

Diabetes typ 2 utvecklas vanligen över lång tid (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomen 

orsakas till att börja med av att insulinresistens utvecklas i många av kroppens insulinberoende 

vävnader, vilket brukar kallas för pre- diabetes. Insulin, hjälper kroppens organ exempelvis 

muskler och lever att ta upp glukos. Insulinbrist innebär att kroppens celler inte kan ta upp 

energi som den behöver och glukoshalten stiger i blodet. Insulinresistens innebär att mer än 

normal mängd insulin behövs för att uppnå normalt svar i kroppens insulinberoende celler. Med 

tid ökar kroppens insulinresistens och betacellerna i bukspottskörteln förlorar sin normala 

funktion. Samtidigt ökar cellernas insulinresistens och det insulin som tillverkas räcker inte till 

för att kroppens celler skall kunna ta upp det glukos de behöver för att fungera. Diabetes typ 

två har därmed utvecklats. Vid typ 2 diabetes kan pankreas fortfarande tillverka insulin, men 

förmågan är nedsatt och minskar ofta över tid.  

 

2. 4 Symtom  
Eftersom diabetes typ 2 utvecklas smygande, är patientens upplevelse av symtom ofta obetydlig 

den första tiden (Hernandez, Leutwyler, Cataldo, Kanaya, Swislocki & Chesla, 

2019). Sjukdomsutvecklingen tar flera månader upp till flera år (Ericson & Ericson, 2012). De 

vanligaste symtomen vid sjukdomsdebut är stor törst, ökad diures och trötthet. Andra symtom 

är exempelvis viktnedgång, känselbortfall (framförallt i fötterna), yrsel, klåda, upprepade 

svampinfektioner i slida, generellt dåligt allmäntillstånd, irritation, dimsyn och huvudvärk, 

trötthet, hypoglykemi, diarré, smärta, förlust av balans och fall. 

 

2. 5 Komplikationer  
Ericson och Ericson (2012) beskriver att hyperglykemi har många negativa konsekvenser för 

alla kroppens vävnader. Diabetes typ 2 innebär stor risk för senkomplikationer exempelvis 

angiopati (kärlsjukdom), retinopati (kärlförändring i ögats näthinna), nefropati (njursjukdom), 
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neuropati (sjukdom i perifera nerver), hjärt-kärlsjukdomar som åderförkalkning, kärlkramp, 

hjärtinfarkt, stroke samt nedsatt perifer cirkulation (Meetoo & Allen, 2010). Nedsatt cirkulation 

i perifera vävnader kan ge känselbortfall. Fotsår är därför vanliga komplikationer som i värsta 

fall kan leda till amputation.  

 

2. 6 Egenvård 
Enligt Socialstyrelsen (2019) innebär egenvård vid diabetes typ 2 att individen själv tar ansvar 

för sin hälsa genom att leva ett hälsosamt liv och därigenom förebygga samt hindra 

sjukdomskomplikationer. Individer vilka fått diagnosen diabetes typ 2 skall erbjudas 

pedagogisk utbildning både teoretisk och praktisk (Ericsson & Ericsson, 2012). Målet med 

utbildningen är att stärka patientens egenvårdsförmåga genom att ge patienten kunskap om hur 

egenvård kan påverka den egna blodsockernivån. Den centrala behandlingen vid diabetes typ 2 

är egenvården och innebär framförallt fokus på hälsosam kost, fysisk aktivitet, och 

medicinadministrering. Egenvård innebär utöver detta att ta ansvar för basala behov och skapa 

en balans i vardagen där sömn, minskad stress och ett balanserat förhållningssätt till alkohol 

utgör en basal grund för en hälsosam livsstil vid diabetes typ 2. 

 

2. 7 Hälsa, sjukdom och illness som begrepp 
Enligt WHO omfattas hälsa av “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp”. Sett ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är hälsa en subjektiv upplevelse av balans (Dahlberg & Segesten, 

2010). Där tillvaron upplevs som meningsfull och människan har resurser att uppfylla stora och 

små mål. Hälsa utgår från det friska hos människan, är en resurs i vardagen, någonting icke 

statiskt, med vilken individen trots sjukdom kan uppleva hälsa. Upplevelsen av hälsa påverkas 

av frisk och riskfaktorer. En friskfaktor för upplevelse av hälsa är människans grundhållning, 

den så kallade livsåskådningen, genom vilken individen tolkar intryck, förhåller sig till 

omvärlden och skapar mening och struktur i livet. Livsåskådningen rymmer individens teorier 

om människan och världen, centralt värderingssystem och grundhållning. Livsåskådningen är 

en del av människans unika identitet och hör även ihop med det sätt vilken människan förstår 

och tolkar världen, sig själv och andra (Andersson, 2008). Den inställning och attityd med vilket 

en människa bearbetar och löser problem och livskriser utgår ofta från livsåskådning. En positiv 

attityd innebär i högre grad att människor upplever hälsa trots sjukdom.  

Begreppet sjukdom kan, beroende på perspektivet, ha olika betydelser. Ur det 

biomedicinska perspektivet är sjukdom något objektivt som diagnostiseras och behandlas 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet illness utgår istället från den subjektiva upplevelsen 

av att ha ohälsa, medan sickness utgår från det sociala och kulturella perspektivet och hur 

samhället ser på den sjuke. 

 

2. 8 Behandling och egenvård vid diabetes typ 2 
För att förhindra sjukdomskomplikationer relaterad till diabetes typ 2 är det viktigt att så tidigt 

som möjligt diagnostisera och behandla sjukdomen (Perreault, Vincent, Neumiller, & Santos-

Cavaiola, 2019). Diabetesbehandlingens mål är att hålla blodsockret normalt och på så sätt 

uppnå symtomfrihet och minska risken för senkomplikationer (Ericsson & Ericsson, 2012).   

Förstahandsbehandling vid diabetes typ 2 innebär fokus på kost och fysisk aktivitet.  

Nugent, Carson, Zammitt, Smith, och Wallston (2015) beskriver att livsstilsförändringar och 

kontroll över egenvård har positiv inverkan på levnadsvanor och kan förbättra individen hälsa. 

Kost är en del av egenvården och behandlingen vid diabetes typ 2 och kan minska risken för 

sjukdomskomplikationer eftersom hälsosam kost kan påverka kroppens metabola reglering 

positivt (Olofsson, Discacceati, Åkesson, Orsini, Brismar & Wolk, 2017). Hälsosamma 

kostvanor minskar risken för hyperglykemi och gynnar ett bra långtidsblodsocker (HbA1c). 

Kost med lågt glykemiskt index rekommenderas till personer med diabetes eftersom sådana 

livsmedel innehåller kolhydrater som inte kraftigt ökar mängden glukos i blodet, utan håller 

blodglukosnivåerna stabilt. Även mat med högt fiberinnehåll är gynnsamt eftersom fibrer 

sänker kroppens upptagningsförmåga och därmed håller blodsockret jämnare.  

Fysisk aktivitet förebygger diabetes typ 2 och minskar risken för diabetesrelaterade 

sjukdomskomplikationer (Ericsson & Ericsson, 2012). Fysisk aktivitet innebär att cellernas 

insulinkänslighet och syreupptagningsförmåga ökar och minskar även HDL-kolesterol, LDL-

kolesterol, triglycerider och blodtryck (Fritz & Tomas, 2018). Fysisk aktivitet bidrar till 

gynnsam effekt vid diabetes, såsom att musklerna stimuleras till ökat glukosupptag (Ericsson 

& Ericsson, 2012). 

Grøndahl, Bagger, Lund, Faurschou, Rehfeld, Holst och Knop (2018) beskriver att rökning 

ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes. Rökstopp har positiv effekt för patienter med 

diabetes typ 2, eftersom rökning leder till nedsatt insulinkänsligheten, samt skadar kärlväggen, 

vilket ökar kroppens insulinbehov (Ericsson & Ericsson, 2012). Rökning stimulerar frisättning 

av stresshormoner, ökar puls och blodtryck, ökar blodkärlens kontraktion, ökar 

triglyceridnivåerna och sänker HDL nivåerna i blodet. Detta ökar risken för att utveckla hjärt-

och kärlsjukdomar. Minskat intag av alkohol rekommenderas vid diabetes eftersom alkohol 
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ökar risken för hypoglykemi, vilket beror av att etanol försämrar leverns glukosproduktion 

(Fritz & Tomas, 2018). 

För att undvika sjukdomskomplikationer såsom synnedsättning och svårläkta fotsår 

rekommenderas även regelbunden undersökning av fötter och ögonbotten (Socialstyrelsen, 

2018). När motion och kost inte längre räcker för att hålla en bra blodsockernivå behöver 

patienten börja använda läkemedel (Socialstyrelsen, 2015). Behandling vid diabetes är alltid 

individuell eftersom blodsockernivåerna beror på en rad faktorer som exempelvis grad av 

fysisk aktivitet, intag av olika sorters mat, stress, rökning och sjukdom (Ericsson & Ericsson, 

2012). Vid läkemedelsbehandling av diabetes finns dels korttidsverkande, dels 

långtidsverkande läkemedel (Perreault et al., 2019). Det är av betydelse för 

läkemedesföljsamhet hos patienter att individen upplever sig säker i den egna 

insulinadministrationen. Metformin i tablettform är ofta det läkemedel som används som 

förstahandsbehandlingen och verkar genom att göra glukosberoende vävnad mer känslig för 

insulin (Hernandez et al., 2019). Insulininjektioner blir nödvändiga då peroral medicinering 

och kost och fysisk aktivitet inte räcker som egenvård för att behandla sjukdomen.  

 

2. 9 Sjuksköterskans roll 
Omvårdnadens mål är att utifrån sjuksköterskans professionella kunskapsområde i enlighet med 

International Council of Nurses (ICN, 2014) ge patienter ett gott bemötande, förebygga ohälsa 

och främja hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskans kompetens representeras i samhället som 

att kunna hjälpa patienter genom omvårdnad. Sjuksköterskan skall ha förmågan att utgå från 

det friska hos alla individer och att identifiera samt förebygga hälsorisker och försöka motivera 

till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterska bör ta hänsyn till mänskliga rättigheter, rätt till liv, 

autonomi och integritet. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde, oavsett 

religion, etnisk bakgrund, kön och social ställning. Det är hälso- och sjukvårdspersonal, och då 

många gånger sjuksköterskan, som bedömer om patienten klarar av att utföra egenvården själv 

eller behöver stöd och hjälp av hälso-sjukvården (Socialstyrelsen, 2019). Sjuksköterskan har en 

viktig roll i arbetet med diabetes typ 2, då det är av stor betydelse att patienterna genom 

motivation och kunskap görs delaktig i beslut och planering av den egna vården. I vårdmötet, 

kan patientens erfarenhet av hur det är att leva med sjukdomen, förenas med sjuksköterskans 

kunskap om diabetesvård. Sjuksköterskans pedagogiska kunskap är viktig för patientens 

lärande, eftersom patienten behöver vara väl insatt i sin sjukdom, hur följdkomplikationer bäst 

förebyggs och hur god egenvård kan genomföras samt varför god egenvård är viktig. 
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Sjuksköterskan behöver kunna möta olika patienters stöd- och utbildningsbehov så att patienten 

med diabetes typ 2, kan utföra egenvård.  

 

2. 10 Problemformulering 
Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem som ökar i över hela världen och så även i Sverige. 

Förekomsten av sjukdomen ökar även bland yngre människor. Det innebär att sjuksköterskan 

kommer att möta patienter med diabetes typ 2 i en rad olika kontexter. Eftersom behandlingen 

till största delen består av egenvård vilar stort ansvar för den egna hälsan på patienten. För att 

stödja och svara an på patientens behov och förväntningar både i vardagsliv och i vårdmötet, 

behöver sjuksköterskan utgå från patientens unika erfarenheter av egenvård. Sjuksköterskan 

ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, och lindra lidande hos patienten. Därför 

kan sjuksköterskans förståelse för patientens erfarenheter och vad som upplevs hindra och 

främja motivation och kapacitet att hantera egenvård i vardagen, stärka sjuksköterskans 

förmåga att möta patientens behov och ge rätt kunskap och verktyg för att underlätta för 

patienten att hantera egenvård.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Dorothea Orems teori om egenvård utgår från begreppen, egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav (Orem, 2001). Egenvård är den målinriktade omsorg och aktivitet vilken 

människan självständigt utför för sig själv eller sina närstående. Egenvården syftat till att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård bygger på idén om människan som kapabel, 

meningsskapande och med förmåga att ta hand om sig själv och sin familj. Förmåga att utföra 

egenvård ligger i människans natur och lärs in och påverkas av sociala och kulturella faktorer. 

Egenvård är därför någonting som patienten kan lära sig.  

  Egenvårdens mål är att tillgodose människans egenvårdsbehov (Orem, 2001). Dessa 

egenvårdsbehov delas in i tre olika utgångspunkter, åtta universella egenvårdsbehov, 

utvecklande egenvårdsbehov och olika egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem. De åtta 

universella egenvårdsbehoven är, upprätthållande av adekvat syreintag, upprätthållande av 

adekvat vätskeintag, upprätthållande av adekvat födointag, omvårdnad med avseende på 

eliminationsprocesser och exkrementer, upprätthållande balans mellan vila och aktivitet,  
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upprätthållande av balans mellan ensamhet och social interaktion, förebyggande av risker 

för mänskligt liv, mänsklig funktion och mänskligt välbefinnande, befrämjande av mänsklig 

funktion och utveckling inom en social gemenskap, alltefter individens potential. Orem har 

utvecklat ett omvårdnadssystem vilka inkluderar patienten, sjuksköterskan och även de 

närstående eftersom de ingår i patientens egenvårdskapacitet. Orem menar att 

sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär att sjuksköterskan har förmåga att uppfatta 

obalans mellan patientens egenvårdskapacitet och de egenvårdskrav ett hälsotillstånd 

aktualiserar. Graden av egenvårdsbrist avgör hur mycket hjälp och stöd patienten behöver 

och delas in i tre delar, ett fullständigt kompenserande, ett delvis kompenserande och ett 

stödjande/undervisande system. Målet för omvårdnaden är att återställa hälsa och 

sjuksköterskans uppgift är att tillsammans med patienten identifiera glappet mellan 

egenvårdskraven och förmågan att tillgodose dem, samt att stötta eller kompensera för 

brister, så att egenvårdsbalans kan främjas. Hälsa är någonting föränderligt och 

sjuksköterskan skall enligt Orem, skapa förutsättningar för att patienten på ett optimalt vis 

kan förhålla sig till och möta nya situationer. Patientundervisning i egenvård är en viktig del 

i sjuksköterskans arbete för att patienten skall tillägna sig ny kunskap som hjälper dem att 

klara egenvården.  

I detta examensarbete, valdes Orems teori om egenvård som teoretisk referensram, 

eftersom sjuksköterskan kan ha god hjälp av den i sitt arbete med att stödja och underlätta 

patientens egenvård (Orem, 2001). Genom att utgå från patientens villkor och inte 

sjukdomens kan sjuksköterskan tillsammans med patienten identifiera strategier för att 

anpassa egenvården till patientens behov. Orems egenvårdsteori ser människan som kapabel 

och med resurser att själv fatta goda beslut rörande sin hälsa. Sjuksköterskan skall utgå från 

patientens egna upplevelser och erfarenheter kring egenvård och ge det stöd den unika 

patienten är i behov av. Det är för sjuksköterskan viktigt att om patienten önskar, även göra 

familj och anhöriga delaktiga i egenvården, eftersom familj och närstående ses som en del 

av egenvårdskapacitet. Examensarbetets resultat har diskuterats i relation till Orems teori om 

egenvård i syfte att få djupare förståelse för patienternas erfarenheter kring egenvård och för 

att stödja sjuksköterskan att främja patientens hälsa och egenvård. 

 

5. Metod 
Detta examensarbete har designen av en litteraturstudie Fribergs (2017). För att besvara syftet 

har analys av kvalitativ forskning genomförts. Litteraturstudie är en metod vilken används för 
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att sammanställa och möjliggöra en översikt av aktuella vetenskapliga studier. Enbart 

kvalitativa artiklar inkluderades eftersom syftet var att förstå patienters erfarenhet av egenvård 

vid diabetes typ 2. Det sammanställda resultatet belyser det aktuella kunskapsläget och 

indikerar kunskapsluckor i det aktuella forskningsområdet. En systematisk litteratursökning 

genomfördes och sökstegen har dokumenterats och är bifogade i sökmatris bilaga 1 och i 

resultatmatris 2. Utvalda artiklar återfinnas även i litteraturlistan. 

	
5. 1 Datainsamling  
Vetenskapliga studier söktes i databaserna Cinahl Complete, Pubmed och PsycINFO då dessa 

är de största sökmotorerna med artiklar inriktade på ämnet vårdvetenskap. Ämnesordssökning 

med utvalda Tesaurus, MeSH-termer och Cinahl subject headings som patient, experience, self 

care, diabetes mellitus type 2, används tillsammans med fritextsökning på sökord som inte 

återfinns som ämnesord. Fritextord som använts är, experience*, living*, patient*, diabetes 

mellitus, type 2, self care, self-care, self care management, self care strategies, attitude, 

perception, view, life experiences, experience. Sökorden används även i kombination med 

booleska tecken AND/OR. Vid litteratursökning valdes AND för att ge en mer specifik riktad 

sökning, och OR för att också ge en bredd i sökningen.  För att möjliggöra sökningar som 

innehåller alla olika böjningsformer användes trunkering. Ett exempel på ett ord där trunkering 

användes är experience*. 

 

5. 2 Urval 
Sökningar skedde efter artiklar skrivna på engelska. Vidare valdes endast artiklar vilka var 

Peer- Reviewed, av kvalitativ design och där författarna till artiklarna inte haft några etiska 

konflikter. Ett exempel på en etisk konflikt hos en författare till en vetenskapligartikel kan vara 

att forskaren har fått finansiellt stöd av ett specifikt läkemedelsbolag, där patienters upplevelse 

av ett av företaget producerat läkemedel undersökts. Ett sådant scenario kan innebära att 

författaren till en artikel.  omedvetet eller medvetet vinklar forskningsresultatet. Vid ett första 

urval valdes endast artiklar som inte var äldre än tio år. Ett urval gjordes även angående ålder 

där enbart individer äldre än 18 år inkluderades.  

Ett första urval av artiklar gjordes genom att en mängd titlar lästes igenom efter varje 

sökning. Abstract på de artiklar som verkade mest relevanta för att svara på litteraturstudiens 

syfte lästes igenom. Därefter valdes artiklarna som svarade på detta examensarbetets syfte. För 

att stärka vetenskaplig kvalitet har valda artiklar kvalitetsgranskats med utgångspunkt i Fribergs 

mall med granskningsfrågor för kvalitativa studier (Friberg, 2017). Frågorna som användes för 



  10 (38) 
 

att granska och kvalitetsbedöma de elva artiklarna i detta examensarbete var följande, Vad 

är syftet? Är det klart formulerat? Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så 

fall formulerat och avgränsat? Hur är metoden beskriven? Hur har urvalet gjorts? och Vad 

visar resultatet? Genom att utgå från dessa frågor kunde författarna till detta examensarbete 

få stöd i att välja artiklar som hade en tydlig problemformulering, med väl genomförs metod 

och tydligt resultat och som även tog hänsyn till etiska ställningstaganden. Utifrån dessa 

frågor valdes två artiklar bort då de inte svarade mot ovanstående kriterier. Efter att dessa 

två artiklar filtrerats bor valdes elva kvalitativa vetenskapliga artiklar ut och utgör grunden 

för detta examensarbete.   

 

5. 3 Dataanalys  
Denna studies dataanalys har genomförts enligt Fribergs (2017) beskrivning av att göra en 

litteraturöversikt. I ett första steg har valda studier enskilt lästs igenom flera gånger och vid 

senare tillfällen har artiklarna flera gånger lästs igenom gemensamt. Syftet med att läsa igenom 

artiklarna flertalet gånger har varit att få en helhetsbild över vad artiklarna handlar om i relation 

till syftet. Fokus har dock legat på resultat och metod, för att försöka säkerhetsställa att 

artiklarna svarade på examensarbetets syfte, samt höll en hög vetenskaplig standard. De 

engelska artiklarna har sedan översatts till svenska med hjälp av ordlexikon, 

översättningsprogram, och författarnas tidigare språkkunskaper i engelska. Artiklarnas resultat, 

vilka ansågs svara på examensarbetets syfte, har markerats och diskuterats. Därefter har, efter 

gemensam diskussion och reflektion mellan examensarbetets författare, likheter och skillnader 

i patienters erfarenheter av egenvård kategoriserats och tematiserats. Teman som bildades utgör 

grunden till rubrikerna i resultatet och utmynnade i fyra huvudteman och tre underteman. Det 

första huvudtemat var, Erfarenheter av egenvård påverkas av patientens förhållningssätt inför 

livsstilsförändringar. Det andra huvudtemat var, Kunskap och information har betydelse för att 

hantera egenvård. Det tredje huvudtemat var, Egenvård, aktiviteter som möjlighet eller krav, 

med underteman, Erfarenhet av egen vård vid kostförändring, Erfarenhet av egenvård vid fysisk 

aktivitet och Erfarenhet av egenvård vid diabetesmedicinering. Det sista huvudtemat var, 

Familj och vänners betydelse som stöd i egenvård. Resultatet diskuteras under 

resultatdiskussionen, mot bakgrund av Orems egenvårdsteori och vetenskapliga artiklar med 

betydelse för arbetet, för att försöka identifiera ny kunskap som kan användas i sjuksköterskans 

arbete för att stödja egenvård. 
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6. Forskningsetiska överväganden 
I vetenskaplig forskning har de etiska aspekterna en avgörande och framträdande ställning 

(Kjellström, 2017). Patienternas integritet, värdighet och säkerhet skall alltid värnas så att 

individen inte utnyttjas eller skadas och omfattar även patienter som avbryter eller tackar nej 

till att delta i forskning. Litteraturstudier bygger på redan befintlig forskning. Ur ett etiskt 

perspektiv blir det viktigt för examensarbetets författare att särskilt undersöka att valda artiklar 

utförts enligt etiska riktlinjer. Detta för att försöka säkerhetsställa, att detta examensarbete 

bygger på vetenskapliga artiklar, där inga patienters rättigheter har kränkts. Kjellström (2017) 
hänvisar till Belmontrapporten som en etisk plattform som kan användas som vägledning för 

forskaren för att stödja att forskningsarbetet utförs med etiskt ansvar och värnar deltagarens 

autonomi, integritet och mänskliga rättigheter. 

Litteraturöversikt på grundnivå kräver inte något godkännande från en etisk kommitté, men 

denna studie har utförts med tyngd på det etiska ansvaret och etiska riktlinjer har varit 

vägledande genom arbetet (Kjellström, 2017). Förförståelse om ämnet har diskuterats för att 

aktivt försöka sätta sådana värderingar åt sidan, samt använda ett opartiskt och öppet sinne, vid 

tolkning av valda artiklar. Samtliga artiklar har blivit godkända av etiska råd och etiska 

överväganden har beskrivits i artiklarna.  

 

7. Resultat 
Resultatet från litteraturöversikten utmynnade i fyra huvudteman och tre underteman. Det första 

huvudtemat var, Erfarenheter av egenvård påverkas av patientens förhållningssätt inför 

livsstilsförändringar. Det andra huvudtemat var, Kunskap och information har betydelse för att 

hantera egenvård. Det tredje huvudtemat var, Egenvård, aktiviteter som möjlighet eller krav, 

med underteman, Erfarenhet av egen vård vid kostförändring, Erfarenhet av egenvård vid fysisk 

aktivitet och Erfarenhet av egenvård vid diabetesmedicinering. Det sista huvudtemat var, 

Familj och vänners betydelse som stöd i egenvård Patienterna erfor egenvård som en 

balansgång mellan krav och livskvalitet. Patienters förhållningssätt, kunskap kring sjukdomen 

och stöd från familj och vårdpersonal upplevdes betydande för en hälsofrämjande transition och 

påverkade patientens erfarenhet av egenvård som krav eller möjlighet. Bristande kunskap och 

stöd från familj och vårdpersonal kring egenvård kunde innebära osäkerhet, rädsla och skuld, 

där egenvård inte prioriterades eftersom kravet på livsstilsförändringar upplevdes ohanterbart 

och hotade invanda roller. 
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7. 1 Erfarenheter av egenvård påverkas av patientens förhållningssätt inför 
livsstilsförändringar  
Förhållningssättet och tro på den egna förmågan att hantera egenvård relaterad till sjukdomen 

hade betydelse för patienternas erfarenheter av hälsa och var av betydelse för hur väl patienter 

hanterade att lära sig om, samt integrerade ny kunskap, och omvandlade denna kunskap till 

långsiktig hälsofrämjande egenvård (Mathew, Gucciardi, De Melo, & Barata, 2012; Carolan, 

Holman, & Ferrari, 2014; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2013). Bristande tilltro 

till den egna förmågan att förändra livsstilen innebar att patienter upplevde maktlöshet inför 

egenvård och menade att de inte var motiverade till livsstilsförändringar (Lidegaard, 

Schwennesen, Willaing & Faerch, 2016). Patienter upplevde stress över att inte uppleva 

självdisciplinering nog att på egen hand hantera egenvården vid diabetes typ 2 (Minet, Lønvig, 

Henriksen & Wagner, 2011). 

     Patienternas erfarenheter av att själva ansvara för egenvården och hälsan i relation till 

sjukdomen upplevdes känslomässigt, fysiskt och socialt utmanande och patienter upplevde stor 

oro och rädsla inför att genomföra livsstilsförändringar och för att drabbas av 

sjukdomskomplikationer (Carolan et al., 2014). Patienter som upplevde att sjukdomen och 

egenvård inte var hanterbar, kunde uppleva förlust av kontroll över sin livssituation och 

upplevde känslor av hjälplöshet och brist på frihet (Tan, Cheng, Sum, Shew, Holydard & Wang, 

2018). Tan et al., 2018; Li, Drury & Taylor, 2013; Carolan et al., 2014). Känslor av inkompetens 

upplevdes som hopplöshet och tog sig uttryck i rädsla för att misslyckas med egenvård vilket 

kunde leda till depression (Bhattacharya, 2012).  

Patienter som upplevde förändringar kring kost, fysisk aktivitet och läkemedelshantering 

som någonting som helt enkelt var nödvändigt för att undvika följdkomplikationer beskrev 

erfarenheter kring livsstilsförändringar som mindre tunga att genomföra (Wu, Tai & Sun, 

2019; Bhattacharya, 2012). Patienterna erfor att egenvården efter en tid blev lättare då 

patienten beskrev att de upplevde sig kunna läsa av kroppens fysiska signaler och då kunde 

möta dessa varningssignaler genom att exempelvis äta något eller ta en promenad (Wu et al., 

2019).  

I en studie av Tan et al. (2018) menade patienterna att diabetes typ 2 var genetiskt 

betingad och ansåg att sjukdomen inte var så allvarlig som andra sjukdomar exempelvis 

cancer där sjukdomen kunde innebära snabb död. Denna uppfattning påverkade attityden 

kring egenvård som inte upplevdes brådskande eller avgörande för ett friskt liv. Patienterna 

beskrev att de var medvetna om vikten av egenvård men genomförde ändå inte 
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livsstilsförändringar, vilket gjorde att de upplevde stark oro och stress kring 

sjukdomskomplikationer, och även beskrev känsla av skuld och förlust av kontroll. 

 

7. 2 Kunskap och information har betydelse för att hantera egenvård	
Patienterna i studien beskrev erfarenheter av brist på vägledning, tydlig individanpassad 

information, kunskap och stöd från vården (Tan et al., 2018; Bhattacharya, 2012: Carolan et al., 

2014; shen et al., 2013; Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2015; Molayaghobi, Abazari, 

Taleghani & Iraj, 2019). Patienter upplevde att det fanns ett stort glapp mellan patientens behov, 

och det stöd patienten fick från hälso och sjukvårdspersonalen för att hantera egenvårdskravet. 

 Patienterna fick inte tillräckligt med kunskap för att förstå sambandet mellan diabetes typ 

2, och sjukdomskomplikationer och upplevde inte att egenvård var särskilt viktigt och berättade 

att de fortsatt leva livet som tidigare (Tan et al., 2018; Molayaghobi et al., 2019).  

Korta vårdmöten där patienten ofta fick träffa olika vårdpersonal och där fokus låg på 

praktisk kunskap erfors som ett hinder för kommunikation (Shen et al., 2013; Carolan et al., 

2014). Det innebar att patienterna inte upplevde sig delaktiga i den egna vården och att läkaren 

inte lyssnade eller såg till patientens behov (Shen et al., 2013; Molayaghobi et al., 

2019). Patienter uppgav även att de var osäkra på vilka krav och förväntningar som var rimliga 

att ställa på vårdpersonalen. Patienter erfor att de inte kände sig bekväma i vårdmötet och inte 

hade kunskap nog, för att ställa de rätta frågorna kring egenvård och den egna sjukdomens 

status, vilket upplevdes av patienterna som hinder för egenvård. Kulturella aspekter påverkade 

hur vårdrelationen betraktades av patienterna.  

Patienterna beskrev att de hade förtroende för sin läkare, men på grund av upplevd hierarki 

upplevde patienterna motvilja att ställa frågor kring egenvården (Shen et al., 2013). Vilket 

innebar att patienterna inte alltid upplevde att de hade information och kunskap nog att hantera 

egenvård.  

Patienterna beskrev i studierna att goda vårdrelationer med vårdpersonal erfors som en 

vändpunkt och motiverade patienterna att utföra egenvårdsåtgärder (Shen et al., 2013; Carolan 

et al., 2014).  

Patienterna beskrev att personcentrerad, enkel och tydlig information, tillräckligt med tid 

och att bli involverad i vården underlättade processen att acceptera sjukdomen och hantera att 

genomföra livsstilsförändringar och egenvård (Mathew et al., 2012; Shen et al., 2013; Carolan 

et al., 2014). 

Patienters erfarenheter av grupputbildningar placerade upplevelsen av att leva med diabetes 

i ett nytt sammanhang, där känslan av att vara ensam, ersattes av gemenskap, där erfarenheter 
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kunde utbytas och livet med sjukdom fick nytt perspektiv (Minet, Lønvig, Henriksen & 

Wagner, 2011; Herre et al., 2015). Grupputbildningar som anordnas för personer med diabetes 

typ 2 erfors som positiv för att hantera egenvård, detta genom att patienten upplevde att de fick 

tydlig och specifik kunskap, vilken upplevdes stärka tron på den egna förmågan till en livsstil, 

där sjukdom och andra vardagskrav kunde balanseras. Grupputbildning kunde innebära att 

patienter, genom att se andra individer med sena komplikationer, upplevde ny insikt om hur 

egenvård kunde påverka sjukdomsutvecklingen. Vilket beskrevs som ny erfarenhet, vilken 

motiverade patienter att genomföra livsstilsförändringar.  

	
7. 3 Egenvård, aktiviteter som möjlighet eller krav 
7. 3. 1 Erfarenhet av egenvård vid kostförändring  

Gemensamt för många deltagare i studierna var erfarenheter av att diet och kosthållning 

upplevdes som en stor utmaning och påverkades av kulturella och/eller sociala strukturer 

(Bhattacharya, 2012; Li et al., 2013; Carolan et al., 2014; Mathew et al., 2012; Shen et al., 2013; 

Molayaghobi et al., 2019; Tan et al., 2018). Vilken livsstil patienten haft innan diabetessjukdom 

och hur familjerelationer såg ut, hade stor påverkan på hur hur patienternas erfarenheter av de 

nya rutinerna gällande kostvanor beskrevs (Minet et al., 2011). Patienter som redan haft 

någorlunda goda kostvanor beskrev erfarenheter relaterade till kostförändringar som mindre 

svåra än de patienter där omfattande kostförändringar indikerades.  

Särskilt kvinnorna erfor att det var viktigare att prioritera familjen än sig själva och 

fortsatte ofta att laga och äta den mat familjen önskade vilket ledde till att kvinnor oftare än 

män åsidosatte sina egna behov av specifik diabeteskost. (Li et al., 2013; Shen et al., 2013; 

Mathew et al., 2012). Männen får oftare stöd från familjen, genom att familjen ändrar sin 

livsstil för att underlätta egenvården för mannen. Patienterna erfor särskilt svårigheter kring 

att ändra invanda matvanor och förändra sin livsstil, det var svårt att lära sig tycka om kost 

som var motsatts till vad man tidigare ätit (Shen et al., 2013; Tan et al., 2018). Maten 

upplevdes smaklös och tråkig och påverkade livskvaliteten hos patienterna, då mat varit en 

central del, del även i det sociala livet. 

Gemensamt för patienterna var erfarenheter av att måltiderna kunde ta över livet och 

hindrade dem från att vara spontan eftersom diabeteskost beskrevs bygga på planering och 

att alltid vara steget före med veckomatsedel, snacks och frukt, för att under dagen hålla 

blodsockervärden på en jämn nivå (Carolan et al., 2014). Att lära sig laga mat på ett för 

patienten tidigare främmande sätt erfors som ett tidskrävande hinder i egenvården, liksom 

att många nyttiga recept ansågs av patienter som avancerade och tidskrävande att laga. 
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Patienter vilka behövde göra omfattande förändringar kring sina matvanor beskrev att de var 

omotiverade och upplevde motstånd mot de nya kostkraven och erfors känslor av frustration, 

social isolering och depression (Bhattachary, 2012; Tan et al., 2018; Wu et al., 2019). De nya 

kostråden, med fler men mindre måltider, spridda över dagen erfors som svåra och orealistiska 

då dagliga måltiders storlek och den typ av mat som rekommenderas erfors som en svältdiet 

och att inte kunna äta mat med högt kaloriintag erfors som en förlust där suget efter “förbjuden” 

mat ständigt var närvarande och påverkade patientens livskvalité negativt. 

Synen på kost skiljer sig enligt en studie av Mathew et al. (2012) mellan män och kvinnor. 

Kvinnorna erfor avvikelser från rekommenderad diet som mer känsloladdat och värderande i 

jämförelse med männen som upplevde kostrekommendationer mer neutralt och upplevde 

avvikelser från diet som en naturlig del av livskvalitet, där det ibland värderades högre att unna 

sig något extra än att ständigt hålla diet under måltidssammanhang. Patienterna beskriver 

erfarenheter av lättnad när de efter en tid med diabetes förstått att diabeteskost inte behöver 

innebära totalt förbud av viss typ av mat, utan att det mer handlar om att äta lagom av allt och 

att det går att unna sig ibland (Minet et al., 2011; Wu et al., 2019). 

	
7. 3. 2 Erfarenhet av egenvård vid fysisk aktivitet 	
Patienterna erfor förståelse för att fysisk aktivitet kunde förbättra diabetes typ 2 och patienter 

beskrev omgående upplevda hälsovinster i form av förbättrade blodsockernivåer och känsla av 

omedelbar belöning, vilket ledde till upplevelse av motivation för att utöva fysisk aktivitet 

(Lidegaard et al., 2016). I en studie av Mathew et al. (2012) påvisades skillnader mellan män 

och kvinnor där männen gärna experimenterade med kost och motion för att kontrollera 

blodsockernivån. Männen upplevde det motiverande att fysisk aktivitet kunde påverka behov 

och dos av läkemedel, vilket erfors som att ha kontroll över egenvården.  

Patienterna i en studie av Tan et al. (2018) erfor att trötthet och långa arbetstider påverkade 

motivationen för fysisk aktivitet negativt. Brist på tid innebar stress och den fysiska aktiviteten 

bortprioriterades i vardagen. Återkommande tema hos patienterna med diabetes typ 2 var 

erfarenhet av att kroppen utgjorde hinder för fysisk aktivitet (Li et al., 2013; Lidegaard et al., 

2016; Bhattacharya, 2012). Patienterna beskrev erfarenhet av att fysisk smärta och nedsatt 

fysisk funktion hindrade dem från att utföra fysisk aktivitet. Brist på professionell vägledning 

och kunskap om vad som var bra träning erfors som ett hinder för att utöva fysisk aktivitet 

(Lidegaard et al., 2016). 

Patienter beskrev gruppträning som motiverande och som en aktivitet vilken gav mervärden 

i form av social interaktion, motivation och engagemang, och erbjöd därtill möjlighet att dela 
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erfarenheter med andra. (Lidegaard et al., 2016). Patienterna beskrev att vara fysisk aktiv med 

andra ofta ledde till att ytterligare aktiviteter bokades upp, vilket erfors bidra till högre skattad 

livskvalitet. 

 Att sätta mål för träningen erfors som motivator för egenvård (Lidegaard et al., 2016). 

Dessutom innebar mätbart förbättrade hälsoparametrar motivation till fysisk aktivitet. Patienter 

upplevde sig motiverade till att upprätthålla ett fysiskt aktivt liv vid viktnedgång (Minet et al., 

2011). 

  

7. 3. 3 Erfarenhet av egenvård vid diabetesmedicinering	
Egenvården kring läkemedelsadministration beskrivs av patienter som ett begränsande och 

kravfyllt moment, runt vilket livet och dagliga aktiviteter utgick och kretsade (Bhattacharya, 

2012; Molayaghobi et at., 2019; Mathew et al., 2012; Shen et al., 2013). Patienter beskrev fysisk 

smärta och rädsla inför egenvård i samband med nålstick (Li et al., 2013). 

I en studie av Mathew et al. (2012) påvisades skillnader i erfarenhet av självadministrering 

av diabetesläkemedel. Kvinnorna upplevde oftare rädsla och oro kring nålstick och var i högre 

grad benägna att följa läkemedelsrekommendationer eftersom det gav dem känsla av trygghet. 

Männen var däremot i högre grad benägna att för att uppnå känsla av kontroll, fokusera på 

mätvärden och effekter av läkemedel för att kontrollera blodsocker. 

Kulturell och social bakgrund kunde påverka synen på medicinhantering (Molayaghobi et 

at., 2019; Li et al., 2013; Shen et al., 2013). Patienterna upplevde stark misstro till västerländska 

mediciner. Patienterna erfor högre grad av trygghet och hälsa när de använde traditionell 

kinesisk medicin och hälsoprodukter, vilket innebar att patienterna inte alltid följde 

läkemedelsanvisningar (Shen et al., 2013; Li et al., 2013; Wu et al., 2019). Patienterna beskrev 

att de kunnde känna igen symptom i kroppen vilka innebar att patienterna ändrade i sina doser 

av diabetesmediciner efter hur de mådde för dagen. I en studie av Wu et al. (2019). Patienterna 

beskrev att de kunde känna igen symptom i kroppen vilka innebar att patienterna ändrade i sina 

doser av diabetesmediciner efter hur de mådde för dagen. I en studie av Wu et al. (2019) beskrev 

patienterna att bättre kunskap om sjukdomsrelaterade komplikationer, och att det inte var 

läkemedlet som gav följdkomplikationer utan den obehandlade diabetessjukdomen, innebar att 

patienterna förstod hur viktigt det var att använda mediciner för att förhindra följdsjukdomar. 

 
7. 4 Familj och vänners betydelse som stöd i egenvård 
Patienters erfarenheter visade att familjen hade stor betydelse för att främja eller hindra 

patienters möjlighet att genomföra egenvård (Mathew et al., 2012; Carolan et al., 2014; 
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Bhattacharya, 2012; Shen et al., 2013; Molayaghobi et al., 2019). Patienterna erfor oro för hur 

nära relationer skulle påverkas och var rädda för stigmatisering och att vänner skulle se dem 

annorlunda när de fick reda på att de hade diabetes (Li, Drury & Taylor, 2013; Mathew et al., 

2012).  

Eftersom sjukdomskomplikationer inte var synliga fortsatte familjen ofta att ställa höga krav, 

vilket upplevdes hindra egenvård och patienterna satte sin egen hälsa åt sidan och fortsatte leva 

som tidigare trots risk för sjukdomskomplikationer (Shen et al., 2013). Patienterna beskriver 

oro för att sjukdomen och nödvändiga livsstilsförändringar skulle påverka familjen negativt och 

att patienten skulle bli en belastning för sin familj (Bhattacharya, 2012; Carolan et al., 2014).  

Kvinnorna i studier av Shen et al. (2013) och Li et al. (2013) beskrev oftare erfarenheter av 

att familjerollen hindrade egenvården eftersom kvinnorna upplevde att barn och familj gick före 

egenvård på grund av tidsbrist. I en studie av Mathew et al. (2012), framkom att männen i högre 

utsträckning erfor familjen som ett stort stöd, eftersom familjen oftare stöttade mannen genom 

att också ändra på sin livsstil. Männen kände sig därför mindre ensamma än kvinnor som i 

högre grad erfor mindre stöd från familjen när det kom till livsstilsförändringar, som till 

exempel förändrade vanor i vardagskost.	
Eftersom egenvård av patienter beskrevs som tidskrävande och många gånger påverkade 

familjen, blev stöd och förståelse från familj och vänner mycket viktigt för tilltro till att 

livsstilsförändringar var genomförbara (Bhattacharya, 2012; Shen et al., 2013). Patienterna 

erfor att familjens stöd förstärkte egenvårdsförmåga till ett aktivare liv och ändrade matvanor. 

Familjen uppgavs vara en motivator för att genomföra egenvård och försöka minimera 

komplikationer i syfte att leva länge, och få dela stora och små livshändelser tillsammans med 

sina barn, och andra nära och kära. Patienterna uppgav även att de blev motiverade att sköta 

egenvården för att undvika att drabbas av komplikationer som innebar att de blev en börda för 

familjen (Mathew et al., 2012; Carolan et al., 2014). Att hantera egenvård kunde bli ett mål för 

patienterna och ett sätt att etablera en ny social roll och utgjorde motivatorer för egenvård 

(Carolan et al., 2014; Minet et al., 2011). 

Patienterna som var beroende av tabletter eller injektioner för att reglera blodsockernivåerna 

beskrev att familjen var en källa till trygghet vid planering och organisering kring den dagliga 

administreringen av läkemedel, tillika i händelse av negativa effekter vid hypo eller 

hyperglykemi och eventuell medvetandeförlust (Bhattacharya, 2012). 
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Diskussion 
Examensarbetets diskussionsdel presenteras under de två delarna, metod- och 

resultatdiskussion. Under metoddiskussionen lyfts styrkor och svagheter i arbetet. Under 

resultatdiskussion presenteras sedan tankar kring uppkomna resultat, mot bakgrund av 

Dorothea Orems egenvårdsteori och vetenskapliga artiklar av betydelse för ämnet. 	
	
8. 1 Metoddiskussion	
I detta examensarbete används en litteraturöversikt, utförd genom analys av kvalitativa studier 

(Friberg, 2017). Kvalitativa studier syftar till att få förståelse för hur någonting upplevs och 

tolkas av individen. Eftersom detta examensarbete syftar till att undersöka erfarenheter av 

egenvård kan valet av artiklarnas metod bedömas stärka resultatets giltighet. En svaghet med 

den valda metoden är att kvalitativa studiers resultat på grund av det låga antalet deltagare, 

innebär att resultatet inte utan vidare kan antas generaliserande, utan är kopplad till individens 

unika erfarenheter (Kjellström, 2017). 	
Eftersom detta examensarbete tar avstamp i vårdvetenskap valdes CINAHL Complete, 

PubMed och PsycINFO för sökningar av artiklar, då dessa databaser har störst utbud av 

vårdvetenskapliga studier. Eftersom diabetesrelaterad forskning är ett aktuellt område kring 

vilket mycket forskning utförs, valdes en tio årsperiod som begränsning för sökningar. 

Diabetessjukdom ökar i hela världen och även i Sverige finns idag behov av att förstå 

erfarenheter kring egenvård med hänsyn till olika social, kulturell, och religiös bakgrund. Som 

blivande sjuksköterska kan djupare förståelse för erfarenheter av egenvård för människor med 

annan bakgrund främja bättre stöd till patienter med diabetes. Med hänsyn till detta valdes 

artiklar från olika delar av världen och ingen nationell begränsning sattes.	
En svaghet i detta arbete kan vara att antalet artiklar vi fann efter sökningsbegränsningarna 

var ganska få till antal. Artiklarna som ligger till grund för analys i detta arbete är skrivna på 

engelska vilket innebär en risk för felöversättning och för att förståelsen av artiklarna kan 

feltolkas. Litteraturöversikt genomförs enligt Fribergs (2017) genom strukturerad metod, för att 

skapa en beskrivande sammanställning av fenomen och få en helhetsförståelse för olika 

subjektiva erfarenheter. Feltolkningar kan innebära att etiska värden förloras och att resultaten 

från artiklarna tolkats felaktigt och resultatet då riskerar att förlora legitimitet. Författarna har 

därför aktivt försökt säkerhetsställa att artiklarna tolkas rätt. Detta har gjorts genom materialet 

dels läst igenom flera gånger. Vid behov har lexikon och översättningsprogram använts. 
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Författarna har regelbundet diskuterat texterna och gemensamt försökt säkerställa att 

innebörden från artiklarna tolkats rätt.	
I detta examensarbete har arbetet fördelats likvärdigt mellan författarna och arbetet har från 

början till slut skett med engagemang och gott samarbete.	
	

8. 2 Resultatdiskussion	
Resultatet visade att patienters erfarenheter relaterat till egenvård kan tolkas som en balansgång 

mellan krav och livskvalitet. Patienters förhållningssätt, kunskap kring sjukdomen och stöd från 

familj och vårdpersonal, var betydande för hur egenvården erfors över tid och har betydelse för 

patienters erfarenheter av ohälsa (illness) eller hälsa, i förhållande till diabetessjukdom och 

livsstilsförändringar. Nedan diskuteras patienters erfarenheter vid egenvård mot bakgrund av 

examensarbetets teman, teoretiska referensram och vetenskapliga artiklar, samt litteratur av 

betydelse för ämnet. 

 

8. 3 Patientens förhållningssätt inför livsstilsförändringar  
Denna litteraturstudie visade att patienters erfarenheter av att få diabetes beskrevs som en 

upplevelse vilken var svår att acceptera, eftersom detta innebar både psykiska och fysiska 

förändringar, och innebar att ny kunskap, och förståelse om grundläggande delar av livet, 

behövde läras om och implementeras. Att anpassa sig till det nya livets förutsättningar innebär 

en kamp för att återfå livskvalitet, vilket styrks i artikeln av Öhman och Lundman (2003), där 

omformulering av jaget och acceptans inför de nya livsförutsättningarna beskrivs som en del 

av en lyckad transition där patienten trots kronisk sjukdom kan uppleva meningsfullhet, hälsa 

och livskvalitet. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att erfarenheter av att drabbas av diabetes hade olika 

innebörd för olika patienter, vilket innebar att egenvård för en del patienter kom lätt medans 

andra beskrev stort motstånd och stora svårigheter i att genomföra egenvård. Patienter vilka 

erfor att sjukdomen och egenvården var hanterbar och inte begränsade livet på ett sådant sätt 

att livskvalitet påverkades nämnvärt kunde i högre utsträckning uppleva hälsa. Detta stöds av 

artikeln av Öhman och Lundman (2003) där det framkom att patienters liv innan sjukdom, 

patienternas drömmar och framtidsplaner och i vilken grad den kroniska sjukdomen påverkade 

patienters möjlighet att fullfölja framtidsplaner hade betydelse för upplevelse av ohälsa (illness) 

och hälsa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) påverkas hälsan negativt av kronisk sjukdom 

men det är även möjligt att uppleva hälsa trots kronisk sjukdom eftersom hälsa beskrivs som en 

känsla av inre balans och jämvikt i relation till sina medmänniskor och upplevelse av att livet 



  20 (38) 
 

är meningsfullt. Författarna till denna litteraturstudie menar att sjuksköterskan har en viktig 

roll i att stödja patientens känsla av hopp och förmedla tilltro till att patienten har kapacitet 

att genomföra egenvård och livsstilsförändringar som krävs för att patienten skall uppleva 

det hanterbart att förhålla sig till och hantera de effekter och krav som sjukdomen har på 

patienters liv. 

I detta examensarbete framkom att patienters erfarenhet av att ha drabbats av diabetes typ 

2 innebar livsomvälvande känslor som förde med sig upplevelse av skam, uppgivenhet, oro 

och maktlöshet inför egenvård. Egenvården beskrevs påverka det sociala livet och innebar 

inskränkningar i upplevelsen av frihet. I denna litteraturstudie visade det sig att patienters 

erfarenheter av egenvård över tid, var att likna med en process. Detta styrks i en studie av 

Kralik, Koch, Price, och Howard (2004), i vilken patienters erfarenheter av egenvård 

beskrivs som en process vilken inleds för att få ordning i vardagslivet och som övertid 

anpassades efter patientens livssituation och behov. I detta examensarbetes framträder en 

lyckad egenvård som ett möjligt verktyg, genom vilket patienten kan övervinna 

sjukdomsrelaterad osäkerhet och återta kontroll över livet. I en studie av Kralik, Price och 

Telford (2010) kan då egenvård bli en väg genom vilken patienten kan övervinna känslor av 

hjälplöshet och uppgivenhet, och motiveras att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. 

Förmågan att hantera egenvård enligt författarna till denna litteraturstudie, skulle kunna 

tolkas som förmågan att hitta balans mellan krav kring egenvården och bevarad livskvalitet. 

Författarna till denna litteraturstudie menar att det är viktigt med förståelse för att egenvård 

vid kronisk sjukdom är en livslång process, som påverkas över tid, av stora och små 

livshändelser. Transition kan innebära hälsa men även lidande, varför det är viktigt att 

sjuksköterskan ger individanpassad information som ger patienten möjlighet att utveckla 

förmåga att hantera egenvård så att den stärker hälsa och livskvalitet.  

 

8. 4 Erfarenheter relaterad till kunskap och information  
Denna litteraturstudie visade att patienters erfarenheter av kunskap och information var 

betydande för upplevelse av autonomi. Tydliga vändpunkter som påverkade attityden hos 

patienter gentemot sjukdomen, och motiverade till egenvård och livsstilsförändring var 

förståelse för sjukdomen, och insikt i det egna ansvaret. Avgörande faktorer kring hur 

egenvården hanterades, var hur personcentrerad information från vårdpersonalen och 

grupputbildningar erfors, eftersom sådan utbildning gav ny förståelse för sjukdomens allvar. 

Detta styrks även i en studie av Lillyman och Farquharson (2013), där det visade sig att 

personcentrerad utbildning, anpassad efter patientens unika behov, kring egenvården vid 
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långvarig sjukdom möjliggjorde för patienten att på bästa sätt kan ta ansvar för sin egenvård 

och hälsa. 

Återkommande tema syntes dock vara att information inte gavs på en individanpassad nivå, 

med bristande engagemang från vårdpersonalen, och kunskap som patienten inte kunde förstå 

eller ta till sig. Även kulturella aspekter visade sig kunna bidra till hur vårdrelationen såg ut, 

där patienten på grund av ojämnt fördelad maktordning, inte kände sig bekväm med att ställa 

frågor till vårdpersonalen om egenvård och sjukdomsstatus. Förståelse för när 

egenvårdskapaciteten brister och att då söka hjälp från andra benämns som en 

egenvårdskapacitet av Orem (2001). Det styrks även i en artikel av Delmar, Bøje, Dylmer, 

Forup, Jakobsen, Møller och Pedersen (2006) som menade att förmågan att inkludera andra 

individer i den egen livssituation är tecken på hälsa och var en del av att hantera egenvård i 

vardagen.   

Författarna till denna litteraturstudie menar att vikten av en god vårdrelation, visade sig vara 

central för att patienter skulle få adekvat information och förståelse för sjukdomen och dess 

komplikationer. Enligt Kralik et al. (2004), skall vårdrelationen vara stödjande. Vårdpersonalen 

skall sträva efter att skapa en god miljö som främjar lärande, genom att utgå från egenvården, 

som en av patienten upplevd process. Det innebär att vårdpersonalen behöver identifiera och 

stödja självhanteringsstrategier av betydelse för patientens nuvarande situation och liv. 

Patienter beskrev erfarenheter från grupputbildning, som stort stöd i att hantera egenvård, 

och placerade upplevelsen av att leva med diabetes i ett nytt sammanhang, där känslan av att 

vara ensam ersattes av gemenskap. Grupputbildningar gav möjlighet att utbyta erfarenheter och 

gav livet med sjukdomen ett nytt perspektiv. Detta kunde stärka tron på den egna förmågan till 

en livsstil där sjukdom och livskvalitet kunde balanseras. 

Diabetes liksom andra kroniska sjukdomar innebar att egenvård, vilket stöds i studien av 

Kralik et al. (2004) inte var en statisk handling som blev klar utan egenvård kunde ses som 

många processer i etapper över tid. Orem menar att människan är kapabel och har förmåga att 

utföra egenvård för sig själv och andra (Orem, 2001). Grupputbildningar erfors av patienter 

som värdefull framförallt genom möjligheten att lära av andras livserfarenheter, vilket finner 

stöd i Orems teori där sociala relationer och stöd från andra beskrivs som en viktig del i 

individens egenvårdskapacitet.  
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8. 5 Erfarenhet av egenvård som krav eller möjlighet vid kostförändring  
Denna litteraturstudie visade att patienter uttryckte svårigheter och utmaningar kring kost, 

fysisk aktivitet och medicinhantering, där erfarenheter från egenvård kunde upplevas som krav 

eller möjlighet.  

Särskilda svårigheter erfor de patienter som behövde göra omfattande kostförändringar. 

Patienter beskrev kravet på att förändra sina kostvanor som någonting mer än att bara ändra 

matvanor, då kosten var nära sammankopplad med kulturella och sociala strukturer. Ändrade 

kostvanor kunde innebära att patienten kände sig isolerad och utesluten ur sammanhang, där 

maten varit en stor del av vardagen. 

 Studien visade att både praktisk och teoretisk kunskap om kost var central för att patienterna 

skulle kunna hantera kost som egenvård långsiktigt i vardagen. Patienterna uttryckte att 

praktiskt i grupp planera, inhandla och tillaga måltider innebar viktigt stöd för egenvård. Orems 

(2001) omvårdnadssystem stödjer liknande patientutbildning och menar att sjuksköterskans roll 

är att stödja patientens egenvårdskapacitet, genom att kompensera för patientens 

egenvårdsbrister, i syfte att hjälpa patienten att själv utveckla kompetens för att kunna återfå 

egenvårdsbalans. Författarna menar att eftersom patienter kände förvirring kring kost, och inte 

visste hur rekommenderad kost kunde tillagas, behöver kostråd vara mer individanpassade. 

 

8. 6 Erfarenhet av egenvård som krav eller möjlighet vid fysisk aktivitet 
Denna litteraturstudie visade att erfarenheter från egenvård vid fysisk aktivitet kunde upplevas 

som krav eller möjlighet som påverkade hur patienter hanterade fysisk aktivitet som egenvård. 

Fysisk aktivitet hade positiv inverkan på diabetessjukdomen. Patienterna i studien uppgav att 

kunskap kring effekten av fysisk aktivitet och ökad förståelse för dess inverkan på hälsa, var en 

motivator för egenvård. Patienter uppgav att fysisk aktivitet var lätt att förstå hälsovinsterna 

med, men ett återkommande hinder för att utföra fysisk aktivitet som egenvård, var tidsbrist i 

vardagen. Ett annat stort hinder för fysisk aktivitet var att kroppen erfors som ett hinder för 

egenvård.   
Patienter uppgav att träning tillsammans med andra gav mervärden i form av social 

kontakt, vilket skapade välmående. Patienter uppgav att kunskap genom praktiska moment 

som att mäta blodsockernivå före och efter fysisk aktiviteten gav fördjupad förståelse för 

samband mellan fysisk aktivitet, kost och blodsockernivån. En annan viktig motivator för 

patienter kring egenvård var att sätta mål för sin träning. Patienterna uppgav att fysiskt kunna 

mäta effekter av egenvård var motiverande. Orem (2001) beskriver även i sin egenvårdsteori, 
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vikten av att patienter upplever vilja och motivation som en grund för att utveckla förmåga till 

egenvård.  

Författarna till detta litteraturstudie menar att vardagsträning som egenvård behöver lyftas 

fram mer i mötet med patienter. Vardagsträning som att promenera till och från affären, ta 

trapporna istället för hissen, eller andra för patienten egna strategier för att få in träning i 

vardagen kan efter en tid bli aktiviteter som genomförs mer eller mindre oreflekterat. Detta 

finner stöd i artikeln av Kralik, Visentin och Loon (2006) i vilken en hälsofrämjande transition 

innebär att egenvård kopplad till långvarig sjukdom, blir en del av vardagen, utan att helt ta 

över vardagslivet. 

 

8. 7 Erfarenhet av egenvård som krav eller möjlighet vid självhantering av 
läkemedel  
Denna litteraturstudie visade att patienters erfarenheter av självadministrering av läkemedel, 

som krav eller möjlighet, hade betydelse för patienters förmåga till läkemedelsföljsamhet. 

Patienterna i studien uttryckte att självhantering av läkemedel var ett moment som patienterna 

kände kraftigt motstånd till och ofta erfor som begränsande för vardagslivet. Att kunna reglera 

och planera läkemedelsdos efter mängd fysisk aktivitet och måltid, var förknippat med krav på 

kunskap, och var något som patienterna menade lärdes över tid, och till en början innebar att 

patienterna undvek situationer över de vardagliga av oro för fluktuerande blodsocker. 

Författarna menar att sjuksköterskan har en viktig roll i att ingjuta patienterna hopp och i samråd 

med patienten hitta strategier för att stödja patienters självadministrering av läkemedel grundad 

på patientens unika situation och behov. Detta finner även stöd i Orems (2001) omvårdnadsteori 

där människan ses som förnuftig och kapabel att fatta beslut för att uppnå specifika mål och 

hälsa.  

I examensarbetet framkom även kulturella hinder vilket innebar att vissa patienter inte hade 

tilltro till västerländska diabetesmediciner, utan hellre använda sig av naturläkemedel. Andra 

patienter beskrev sina erfarenheter som att de självmedicinerade lite efter hur de mådde. 

Religiösa högtider som Ramadan, kunde även påverka läkemedelsföljsamhet hos patienter.  

Författarna till detta examensarbete menar att sjuksköterskan behöver djupare förståelse för 

patienternas kulturella och religiösa livsåskådning, eftersom det var viktigt för patienten att bli 

tagen på allvar och få det individuella stöd de efterfrågar kring läkemedelshantering. 
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8. 8 Familj och vänners betydelse som stöd i egenvård 
Resultatet visade att familj och vänners betydelse som stöd i egenvård, erfors som betydande 

för patienternas erfarenheter av livskvalitet och motivation till livsstilsförändring. Patienterna 

erfor att familj och vänner var en central del av patienternas egenvård, och kunde vara ett stöd 

men även ett hinder. Patienterna kände att sjukdomen kunde hota individens tidigare roll och 

identitet i familjen, särskilt kvinnorna oroade sig för att inte kunna ta hand om hem och 

matlagning som tidigare. Att upprätthålla identiteten kunde för kvinnorna i studien vara så 

viktig att de lagade olika maträtter till sig själv och familjen. Kvinnorna uppgav även i högre 

utsträckning att de undvek att be om hjälp kring hushållssysslor, för hinna med egenvård såsom 

fysisk aktivitet. När männen fick diabetes ändrade däremot hela familjen oftare kost och kunde 

anpassa sig mer flexibelt till egenvård i stort. Att inte känna sig normal i sociala sammanhang, 

kunde upplevas som en barriär mot egenvård, vilket även styrks i Orems (2001) teori om 

egenvårdsbehov, där socialt stöd och att vara en del i ett sammanhang har betydelse för 

egenvård, eftersom familjen ses som en del av individens egenvårdskapacitet.	
Familjen var ett stöd i egenvården genom att uppmuntra, påminna, och stödja moment som 

kostförändringar, ökad aktivitet och läkemedelshantering, och var framförallt viktig som 

motiverande faktor där patienter uppgav att de ville utöva egenvård för att vara friska, leva 

länge och få mer tid med sin familj. Patienter såg även egenvård som en väg mot autonomi och 

ett sätt att motverka senkomplikationer och därmed inte bli en belastning för sin familj. 

Patienter i studien uppgav även att en motivator till egenvård var att uppleva kontroll och visa 

för andra och sig själv att hen kunde hantera den nya situationen. Detta kan ses som en 

omformulering av narrativ och livsvärld, vilket finner stöd i en artikel av Kralik et al. (2006), 

där transition i samband med långvarig sjukdom beskrivs som att egenvård blir en del av 

vardagen och i att acceptera den nya livssituationen.   

Socialstyrelsen (2018) uppmanar sjuksköterskan att involvera familjen i diabetesutbildning 

och lägger tyngd vid att anpassa sådan utbildning efter olika kulturella särdrag. Författarna till 

denna litteraturstudie menar att familjens betydelse för patienters förmåga till lyckad egenvård 

är av så stor betydelse att sjuksköterskor behöver lägga mer fokus på familjeutbildning. Vidare 

anser författarna till denna litteraturstudie att motiverande och stödjande samtal kan ha positiv 

effekt för egenvård. Författarna till denna litteraturstudie menar att motiverande och stödjande 

samtal kan utföras i syfte att motverka självupplevd stigma och motivera patienter till att våga 

involvera familjen i egenvården. Författarna till denna litteraturstudie anser även att stödjande 

samtal kan vara autonomistärkande och ge patienter kraft att utmana tidigare mönster och roller 

som kan motverka egenvård i vardagen. 
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Författarna till denna litteraturstudie menar att en grundläggande förmåga hos 

sjuksköterskan oavsett vad patientmötet handlar om är förmågan att lyssna till och försöka se 

den unika individen. På det sättet kan vårdmötet utgå från patientens livsvärld och 

sjuksköterskan kan svara an på patientens egenvårdsbehov, genom individanpassat stöd som 

syftar till att patienten skall återfå egenvårdsbalans. 

 

8. 9 Kliniska implikationer	
Kunskap om hur patienter med diabetes typ 2 upplever egenvård är viktig för sjuksköterskans 

förmåga att möta patienternas behov och för att stödja egenvård. Det är av betydelse för 

sjuksköterskan att ha förståelse för hur diabetes typ 2 påverkar patientens livsvärld och utmanar 

patientens identitet och invanda roller. Patienters erfarenheter av egenvård formas ur patientens 

egen syn på sjukdomen, och i samspel med patientens sociala, religiösa och kulturella 

sammanhang. Sjuksköterskan kan genom medvetenhet om komplexiteten bakom de faktorer 

som kan verka främjande och hindrande för patientens egenvård medvetet tillsammans med 

patienten söka identifiera egenvårdsbrister, för att sedan kunna svara an på patientens 

egenvårdsbehov, genom personcentrerad vård, och individuellt anpassad information och 

kunskap som kan underlätta för patienten att utföra egenvård. Eftersom sjukdom och egenvård 

påverkar vardagen, kan hälso- och sjukvården, genom att involvera familjen kring kunskap och 

förståelse för livsstilsförändring som är av betydelse för hälsa, skapa bättre förutsättningar för 

patientens egenvård. 

	
8. 10 Förslag till fortsatt forskning 	
Författarna till detta examensarbete efterfrågar mer forskning kring individuellt stöd från 

sjuksköterskor och grupputbildningar, vilka utgår från specifika livsövergångar, eftersom 

sådana förändringar kommer att ställa nya krav på egenvården, då patienten rekommenderas 

till att ändra egenvårdsrutiner till den nya livssituationen. Författarna menar även att fortsatt 

forskning kring hur förebyggande insatser för att främja hälsosam kost och fysisk aktivitet, i 

syfte att minska de antal som insjuknar i diabetes, känns relevant då diabetes ökar över hela 

världen. 

 

Slutsats  
Patienters erfarenheter av egenvård är unik och formas ur patientens livsvärld och personliga 

förhållningssätt, i samspel med sociala och kulturella faktorer. Egenvården kan tolkas som en 



  26 (38) 
 

balansgång mellan krav och livskvalité, där kunskap och stöd från familj var viktig för 

erfarenheter av att hantera egenvård och livsstilsförändringar. Brist på stöd från familj och 

sjukvårdspersonal kunde förstärka känslor av ensamhet och utmanade identitet och invanda 

sociala roller. Individanpassat stöd, kunskap och utbildning från Hälso- och sjukvården kan 

främja patientens förmåga till autonomi och integritet och kan förstärka patientens förmåga att 

hantera sin egenvård självständigt för att förebygga sjukdomens sen komplikationer. Det 

framkom skillnader i erfarenheter av egenvård mot bakgrund av gender, vilket sjuksköterskans 

kan ha i åtanke vid vårdmötet och i arbetet med att stödja patienten att hantera 

livsstilsförändringar och egenvård.    
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Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 
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data. 

Patienterna erfor att det stora ansvaret för att själv 

hantera egenvården kring sjukdomen upplevdes 

som en stor börda, vilket kunde leda till oro, 

ångest och depression för vissa. Patienter som 

hade större kontroll kring egenvård hade mindre 

oro kopplat till egenvård. 

Patienterna upplevde särskilt höga krav kring 

egenvård gällande kost, fysisk aktivitet och 

självhantering av mediciner. Patienterna erfor att 

kost var en stor del av sociala och kulturella 

sammanhang och upplevde därför att det var svårt 

att ändra på kosthållningen. Patienten beskrev stor 

oro för att bli en belastning för familjen. 

Familjestöd erfors däremot underlätta egenvård för 

patienten.  

2) 3 Carolan, M., 
Holman, J., & 
Ferrari, M. 

Experiences of 

diabetes self-

management: a 

focus group study 

among Australians 

with type 2 

diabetes. 

• 2014 

• Australia 

• Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Studiens syfte var att 

undersöka erfarenheter av 

oro bland människor med 

diabetes typ 2 som levde i 

områden med 

låg socioekonomi. 

 

Metod: kvalitativ  

Urval: 22 deltog i studien. 10 

män och 12 kvinnor med diabetes 

typ 2. Deltagare skulle vara 40–70 

år gamla och vara kontakt 

med respektive vårdcentral för sin 

diabetes typ 2. 

Studiens resultat visade att erfarenheter av att leva 

med diabetes typ 2 var en känslomässig, kulturell 

och social utmaning där egenvård kunde upplevas 

som ogenomförbar. Patienterna erfor särskilt att 

kosthållningen var tidskrävande och tog över 

vardagen vilket kunde påverka egenvården negativt. 

Patienterna erfor att familjen hade betydelse som 
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 Datainsamling:  Fyra 

fokusgrupper med 4–8 deltagare i 

varje grupp. Intervjuerna spelade 

in och transkriberades  

 Analys: Tematisk analys 

stöd eller hinder för att klara av att genomföra 

egenvård. Patienterna erfor att vårdkontakt och 

individuell information och kunskap om egenvård 

och sjukdom hade stor betydelse för känslan av att 

hantera och kunna genomföra egenvård. Patienterna 

beskrev oro och stress över att ansvaret för 

sjukdomen och följdkomplikationer vilade på 

individen. 

3)  Herre, A. J., Graue, 

M., Kolltveit, 

B.-C. H., & 

Gjengedal, E. 

 

Experience of 

knowledge and 

skills that are 

essential in self-

managing a chronic 

condition - a focus 

group study among 

people with type 2 

diabetes. 

• 2015 

• Norge 

• Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science 

Syftet med studien var att 

få en fördjupad kunskap i 

hur patienter upplevde och 

hanterade egenvård efter 

att ha deltagit i 

egenvårdsutbildning kring 

egenvård vid diabetes typ 

2. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 22 deltagare 11 män och 

11 kvinnor.  

Datainsamling: Fem 

fokusgruppsintervjuer med 3–6 

deltagare i varje grupp. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Analys: Knodel’s metod. 

Patienterna beskrev att brist på kunskap och 

vägledning påverkade förmågan att hantera 

egenvård vid diabetes. Att delta i 

egenvårdsutbildning erfors av patienterna som 

positivt då det inneburit att patienten fått ny 

kunskap och nya färdighet kring egenvården. 

Kunskap som innebar att patienterna erfor ny 

säkerhet i daglig egenvård. Att utbyta kunskap och 

erfarenhet med andra som hade diabetes erfors som 

ny känsla av sammanhang och att inte vara ensam i 

sjukdomen och dess konsekvenser. 

4)  Li, J., Drury, V., & 

Taylor, B. 

Diabetes is 

nothing': The 

experience of older 

Singaporean 

women living and 

• 2013 

• Singapore 

• Contemporary 

Nurse 

Syftet med denna studie 

var att förstå erfarenheter 

och sätt att hantera 

egenvård hos äldre 

kinesiska kvinnor med 

diabetes mellitus typ 2.  

Metod: Kvalitativa  
Urval: 10 kinesiska med diabetes 

typ 2, 60–69 årsålder    

Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Intervjuerna 

Patienterna hade erfarenheter av fysiska och 

psykiska utmaningar i samband med egenvård. 

Svårigheter att hantera egenvård innebar känsla av 

hjälplöshet, ångest och brist på frihet. Patienterna 

beskrev erfarenhet av svårigheter att hantera diet, 
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coping with type 2 

diabetes. 

 

 transkriberade och analyserades 

tematisk.  
fysisk träning och viktproblem som uppstod vid 

T2DM egenvård. 

Patienterna erfor oro kring självadministrering av 

läkemedel där rädsla för smärta vid nålstick 

upplevdes som ett hinder och försvårade 

egenvården. Patienterna upplevde i många fall även 

misstro till västerländsk medicin vilket påverkade 

följsamheten till ordinerade läkemedel negativt. 

Familj och vänner, kultur och sociala strukturer 

påverkade också erfarenheten av egenvård och 

kunde upplevas av patienterna både som stöd och 

hinder för egenvård. 

5)  Lidegaard, L.P., 

Schwennesen, N., 

Willaing, I., & 

Færch, K 

 

Barriers to and 

motivators for 

physical activity 

among people with 

Type 2 diabetes: 

patients' 

perspective. 

• 2016 

• Denmark 

• Diabetic 

Medicine 

Syftet med studien var att 

utforska patienters 

erfarenheter av barriärer 

och motivatorer för 

egenvård relaterad till 

fysisk aktivitet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 28 individer med diabetes 

typ 2, varav 15 män och 13 

kvinnor, 39–71 år gammal.  

Datainsamling: Fyra 

fokusgrupper med öppna frågor 

spelades in på video och 

diskussionerna transkriberades. 

Analys: Tematisk analys. 

Vissa patienter i studien erfor kroppen som barriär 

för fysisk aktivitet. Nedsatt fysisk funktion, smärta, 

brist på kunskap och professionell vägledning 

upplevdes som ett hinder för att utöva fysisk 

aktivitet.  Dessa patienter upplevde brist på tilltro 

till den egna förmågan att genomföra 

livsstilsförändringar kring sjukdomsrelaterad 

egenvård. 

Andra patienter i studien beskrev erfarenheter kring 

att fysisk aktivitet med andra kunde ge motivation, 

social interaktion och gav möjlighet att dela 

erfarenheter kring sjukdomen med andra, vilket 

erfors främja fysisk aktivitet. 
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Patienters erfarenheter var att brist på närhet till 

träningsanläggningar minskade motivation för 

fysisk aktivitet. 

6)  Mathew, R., 

Gucciardi, E., De 

Melo, M., & 

Barata, P. 

 

 

Self-management 

experiences among 

men and women 

with type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative analysis. 

 

• 2012 

• Canada 

• BMC Family 

Practice 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

patienters erfarenheter av 

egenvård och att få bättre 

förståelse för skillnader i 

upplevelsen kring 

egenvård, hinder och 

barriärer mellan män och 

kvinnor. 

Metod:  Kvalitativ 

Urval: 35 deltagare både kvinnor 

och män.  

Datainsamling: Fem 

fokusgrupper. Individuella 

intervjuer med öppna frågor alla 

intervjuer spelades in och 

transkriberades verbatim. 

Analys: Tematiskinnehållsanalys. 

 
 

Resultatet visade att patienters erfarenheter av 

egenvård och situationer kring egenvården 

upplevdes olika mellan män och kvinnor. Män hade 

oftare erfarenheter av att familjen upplevdes som 

ett stöd i jämförelse med kvinnor som oftare hade 

erfarenheter av att uppleva sig ensamma med sitt 

ansvar för egenvården av diabetes typ 2. Kvinnor 

erfor mer emotionella känslor kring diet och 

fysiskaktivitet. Män erfor däremot, erfor mindre 

emotionella känslor som skuld och skam kring diet. 

Män experimenterade i högre grad med fysisk 

aktivitet, diet och mediciner samt upplevde att 

mätbara värden var av vikt för att uppleva kontroll 

och trygghet över sjukdomen i vardagen. Patienter 

både män och kvinnor beskrev erfarenheter kring 

personcentrerad vård som positiva för förmåga att 

hantera och utföra egenvård.  
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7)  Minet, L. K. R., 

Lønvig, E.-M., 

Henriksen, J. E., & 

Wagner, L. 

The experience of 

living with diabetes 

following a self-

management 

program based on 

motivational 

interviewing. 

 

•2011	
•Danmark	
•Qualitative 

Health Research 

 

Syftet med denna studie 

var att utforska hur 

egenvård upplevdes av 

patienter efter 

egenvårdsutbildning. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 22 deltagare med diabetes, 

12 kvinnor och 

10 män. Åldersintervallet var 30–

72 år. 

Datainsamling: 7 fokusgrupp 

med 3–5 deltagare i varje grupp. 

Semistrukturerade intervjuer, 

Analys: Fenomenologisk analys 

Patienterna erfor svårigheter att implementera nya 

rutiner vilka krävdes för god egenvård, eftersom 

dessa nya rutiner skiljde sig mycket från tidigare 

vanor och rutiner i vardagslivet. 

Egenvårdsutbildningen gav nya insikter och 

erfarenheter kring diabeteskomplikationer som 

dålig egenvård kan resultera i att patienterna 

drabbas av. Utbildningen gav nya erfarenheter och 

upplevdes motiverande för att genomföra 

livsstilsförändringar och upprätthålla god egenvård. 

Patienternas erfarenheter av familjestöd kunde vara   

främjande och hindrande i egenvården. Vilket stöd 

patienten fick av sina anhöriga kunde variera. 

8)  Molayaghobi, N.S., 

Abazari, P., 

Taleghani, F., & 

Iraj, B. 

 

Diabetes 

management 

challenges in Iran: 

A qualitative 

content analysis. 

 

• 2019 

• Iran 

• Journal of 

Nursing 

Management 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

erfarenheter av utmaningar 

vid diabetesegenvård hos 

patienterna med diabetes 

typ 2 i Iran. 

 

Metod: kvalitativ 

Urval: 21 deltagare, 14 kvinnor 

och 7 män i åldern 43–64 år 

Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer tog 

30–40 min. Intervjuerna spelades 

in och transkriberade. 

Analys: Innehållsanalys 

Patienterna beskrev erfarenheter av brister i 

vårdrelationen där brist på kontinuitet och 

uppföljning samt för lite tid vid vårdmötet innebar 

utmaningar för att genomföra egenvård. Patienterna 

beskrev erfarenheter av att inte få kunskap nog om 

sjukdomen, följdsjukdomar och varför egenvård var 

viktigt. Patienternas erfarenheter var att de inte 

upplevde sig delaktiga i den egna vården. 

9)  Shen, H., 

Edwards, H., 

Courtney, M., 

Barriers and 

facilitators to 

diabetes self-

management: 

• 2013 

• Kina 

• International 

Journal of 

Syftet med denna studien 

var patientens erfarenheter 

av hindrande och 

främjande faktorer för 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 17st deltagare, 8st kvinnor 

och 9 st män, 60–75 år gammal  

Patienterna erfor brist på kunskap och 

kommunikation med vårdpersonal. Kulturella och 

sociala aspekter innebar en ojämlik hierarki mellan 

patient och vårdpersonal. En del patienter upplevde 
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McDowell, J., & 

Wei, J. 

 

Perspectives of 

older community 

dwellers and health 

professionals in 

China. 

Nursing 

Practice 

 

egenvård hos äldre med 

diabetes typ 2.  

Datainsamling: Fyra 

fokusgrupper. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och 

analyserades steg för steg med i 

som rekommenderades av 

Burrnad.  

Analys: Tematisk innehållsanalys 

inte att de var delaktiga i vårdmötet och planering 

av egenvård vilket var ett hinder för upplevelse av 

motivation inför egenvård. 

Patienterna erfor att kulturella och sociala aspekter 

påverkade egenvård kring kost och medicinering 

negativt. Deltagarna i denna studie beskrev att stöd 

från familjen och god relation med hälso- och 

sjukvårdspersonal där patienten upplevde att de fick 

enkel och praktisk instruktion om sjukdomen erfors 

främja och underlätta egenvård.  

10)  Tan, C. C. L., 

Cheng, K. K. F., 

Sum, C. F., Shew, 

J. S. H., Holydard, 

E., & Wang, W. 

 

 

Perceptions of 

Diabetes Self-Care 

Management 

Among Older 

Singaporeans With 

Type 2 Diabetes: A 

Qualitative Study 

 

• 2018 

• Singapore 

• Journal of 

Nursing Research 

Syftet med denna studie 

var att utforska äldre 

singaporianers erfarenheter 

av diabetes typ 2 relaterad 

till egenvård vid diabetes 

för att förstå deras 

erfarenheter kring behov, 

förväntningar och 

barriärer. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 14 deltagare, varv nio män 

och fem kvinnor, 50–70 årsålders 

Datainsamling: Alla deltagare i 

fyra fokusgruppen hade 

diagnostiserats med diabetes typ 2 

och hade minst en annan 

samsjuklighet, som inkluderade 

hypertoni, hyperlipidemi och 

hjärtsjukdom. 

Analys: Temaanalys.   

Resultatet i denna studie visade att deltagarna 

kände sig stressad över diabeteskomplikationer och 

de kände stark oro, stress, skam och förlust av 

kontroll. Studien visade även att de patienter som 

menade att sjukdomen var genetiskt betingad och 

inte lika allvarligt som cancer inte var motiverade 

att genomföra egenvård och livsstilsförändringar då 

de menade att detta var meningslöst och inte kunde 

påverka sjukdomen positivt. 

Patienterna i studien beskrev att de upplevde brist 

på kunskap och vägledning från sjukvårdspersonal. 

Patienterna erfor svårigheter att utföra egenvårds 

aktiviteter såsom kost, fysisk aktivitet och 

medicinhantering på grund av brist på tid och 

motivation. Vissa deltagare upplevde svårigheter att 
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ändra kostvanor på grund av matkulturen och 

upplevde ibland starkt motstånd. 

11)  Wu F-L, 

Tai H-C, 

& Sun J-C. 

 

 

Self-management 

Experience of 

Middle-aged and 

Older Adults With 

Type 2 Diabetes: A 

Qualitative Study 

 

• 2019 

• Taiwan 

• Asian Nursing 

Research 

Syftet med denna studie 

var att utforska diabetes 

typ 2 patienter i 

medelåldern och äldre 

vuxnas erfarenhet av 

egenvård.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 23 deltagare varav 11 

kvinnor och 12 män, i åldern 50 

år-73 år. 

Datainsamling: 2 fokusgrupper, 

träffades vid 4 tillfällen. Öppna 

frågor ställdes, intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

verbatim. 

Analys: Tematisk innehållsanalys 

Studiens resultat visade att patienterna erfor att de 

efter en tid lärde sig lyssna på kroppens fysiska 

signaler och att det kunde underlätta att känna igen 

hyperglykemi eftersom patienterna i tid kunde 

utföra egenvård som att äta, ta sin medicin eller 

utföra lämplig fysisk aktivitet för att därmed hålla 

balans i kroppen.  

Patienterna erfor stress kring västerländsk 

medicinering eftersom dessa patienter hade misstro 

mot västerländska mediciner. Patienterna som fick 

kunskap kring västerländska läkemedel och dess 

effekter fick därefter tilltro till västerländska 

läkemedel och förstod vikten av dess effekter. 

Patienter i studien erfor motstånd och svårigheter 

till att ändra gamla kostvanor samt beskrev det som 

en förlust att utesluta kost med högt kaloriintag. En 

del patienter erfor stor lättnad att inse att det går att 

uppnå balans i kosten där det går att äta det mesta 

men i små mängder.  

 


