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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus, varav 85–90 

procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen 

utan att veta om det. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes 

som ökar mest i hela världen. Anledningen tros vara inaktivitet och 

förändrade kostvanor som leder till övervikt samt naturliga 

åldersförändringar vilket sker successivt, oftast 10-15 år innan 

sjukdomsdebuten. Symtomen på diabetes typ 2 är ökad törst, trötthet, 

stora urinmängder, viktminskning och försämrad syn. Vid diabetes typ 2 

förlorar kroppscellerna sin insulinkänslighet eller så bildar kroppen 

fortfarande insulin fast för liten mängd vilket leder till förhöjt 

glukosvärde i blodet. Fysisk aktivitet i kombination med rätt kost 

förbättrar glukosbalansen samt påverkar och förbättrar riskfaktorer så 

som övervikt, högt blodtryck samt insulinresistens. Sjuksköterskan har 

som viktig uppgift att främja hälsa och förebygga hälsorisker samt att 

motivera personer till förändrad livsstil genom att stödja och undervisa 

personer med diabetes samt deras anhöriga.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av egenvård vid 

diabetes typ 2. 

Metod: En litteratursammanställning gjordes av tio valda vetenskapliga artiklar 

av kvalitativ metod med sökningar i databaserna CINAHL och 

PUBMED. 

Resultat: Två huvudteman skapas utifrån analysen av datainsamlingen: 

Livsstilsförändring samt Stöd. Resultatet presenterar nya perspektiv 

gällande upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 2. 

Diskussion: Styrkor och svagheter diskuterades kring den valda metoden samt 

huvudfynden: Individens motivation och Sjuksköterskans betydelse 

relaterades till Orems egenvårdsteori. 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, upplevelse, egenvård 

  



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: In Sweden, about 500 000 people have diabetes mellitus, of which 85–

90 percent have type 2 diabetes. Another 150 000 people have the 

disease without knowing it. Type 2 diabetes is the most common form 

of diabetes that is increasing most worldwide. The reason is believed to 

be inactivity and changing dietary habits that lead to overweight as well 

as natural age changes, which is successful often 10–15 years in the 

onset of ilness. The symptoms of type 2 diabetes are increased thirst, 

fatique, high urine levels, weight loss and impaired vision. In type 2 

diabetes, the body cells lose their insulin sensitivity or the body still 

forms insulin rapidly for too little amount which leads to elevated blood 

glucose levels. Physical activity combined with the right cost improves 

glucose balance and affects and improves risk factors such as obesity, 

high blood pressure and insulin resistance. The nurse has an important 

task to promote health and prevent health risks as well as motivate 

people to change their lifestyle by supporting and teaching the persons 

with diabetes and their relatives. 

Aim: The purpose of the study was to elucidate people's experiences of self-

care in type 2 diabetes. 

Method: The authors conducted a literature review of ten selected scientific 

articles of qualitative method with searches in the databases CINAHL 

and PUBMED. 
Results: Two main themes are created based on the analysis of the data 

collection: Lifestyle change and Support. The result presents new 

perspectives regarding the experience of self-care in type 2 diabetes. 

Discussion: The authors discussed the strengths and weaknesses of the chosen 

method and their main findings: the motivation of the individual and the 

importance of the nurse related to Orem's self-care theory. 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, experience, self-care 
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INLEDNING 
Personer med diabetes typ 2 har vi som sjusköterskestudenter mött och kommer som blivande 

sjuksköterskor att möta oavsett vilken vårdmiljö vi kommer att arbeta i. En större del av 

behandlingen vid diabetes typ 2 sker via egenvård och därmed blir vår roll som blivande 

sjuksköterskor viktig för att hjälpa personen att kunna hantera sin sjukdom. Vi valde att 

fördjupa oss i dessa personers upplevelser av den förändrade hälsan och egenvården för att 

veta hur vi ska bemöta personer med diabetes typ 2. 

 

BAKGRUND  
 
Diabetes typ 2 

Diabetes mellitus delas in i olika typer som alla orsakas av förhöjt glukosvärde i blodet 

(Diabetesförbundet, 2017). I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus varav 85–

90 procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen utan att veta om 

det.  

     Enligt Ericson och Ericsson (2012) är diabetes typ 2 den vanligaste formen av diabetes 

som ökar mest i hela världen. Wilhelmsson och Tengland (2016) skriver att både diabetes typ 

2 och övervikt ökar hos människor världen över och dessa ökningar anses vara ett globalt 

folkhälsoproblem som går hand i hand. Pellmer, Wramner, Wramner och Wramner (2017) 

skriver att anledningen till att diabetes typ 2 ökar i världen tros vara inaktivitet samt 

förändrade kostvanor som leder till övervikt. Wilhelmsson (2016) menar att de ändrade 

kostvanorna i västvärlden orsakats av att livsmedel bearbetas på ett annorlunda vis med till 

exempel ett större utbud av färdigmat som innehåller mycket socker och nya 

matlagningsvanor. För att kunna hejda denna utveckling behöver den globala hälsan förbättras 

genom utvecklad sjukvård enligt Srinath Reddy (2016). De länder med låg utbildningsnivå 

och svag ekonomi har en större utsatthet för att utveckla dålig hälsa hos invånarna. Där 

behöver sjukvården utvecklas med regelbundna hälsokontroller redan i tidig ålder hos 

befolkningen för att minimera risken för försämrad hälsa.  

     Sjukdomen diabetes typ 2 utvecklas enligt Ericsson och Ericsson (2012) på grund av 

naturliga åldersförändringar vilket sker successivt, oftast 10–15 år innan sjukdomsdebuten. 

Symtomen på diabetes typ 2 är ökad törst, trötthet, stora urinmängder, viktminskning och 

försämrad syn. Vid diabetes typ 2 förlorar kroppscellerna sin insulinkänslighet eller så bildar 

kroppen fortfarande insulin men för liten mängd. Insulinkänsligheten innebär att de vävnader 
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som är beroende av insulin får försämrat upptag av glukos vilket leder till förhöjt glukosvärde 

i blodet. För att fastställa om en person har fått diabetes typ 2 mäts glukosvärdet i plasman. 

Om värdet överstiger 7,0 mmol/liter vid upprepade provtagningar kan diabetes typ 2 

konstateras (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

Riskfaktorer 

Med stigande ålder minskar muskelmassan i kroppen och fettvävnaden ökar, detta är en 

naturlig del av åldrandet (Ericsson & Ericsson, 2012). Även glukosupptaget i vävnaderna 

minskar liksom den fysiska aktiviteten. Åldrandet, minskad fysisk aktivitet, övervikt, rökning 

samt högt blodtryck är riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2. Personer som lever med 

sjukdomen rekommenderas att äta kost med lägre mättat fett, öka regelbunden fysisk aktivitet 

samt sluta röka, då dessa faktorer kan försämra sjukdomen samt leda till andra 

följdsjukdomar. Fysisk aktivitet i kombination med rätt kost förbättrar glukosbalansen samt 

påverkar och förbättrar riskfaktorer så som övervikt, högt blodtryck samt insulinresistens. 

Hasslers, Heide och Indefreys studie (2011) visade på bristande kunskaper bland personer 

som levde med diabetes typ 2, om sjukdomens faror, eventuella biverkningar samt 

följdsjukdomar. Enligt Ericsson och Ericsson (2012) är diabetes en riskfaktor för att dö i 

förtid.  

     Hörleifsdottir Steiner (2013) studerade riskfaktorer och förekomsten, eller med andra ord 

prevalensen, för att utveckla diabetes typ 2 bland turkiska invandrare i Sverige. Studien 

visade ett samband mellan migration och nedsatt glukostolerans. Förekomsten av diabetes typ 

2 och nedsatt glukostolerans var nästan dubbelt så hög i den turkiska undersökningsgruppen i 

Sverige jämfört med kontrollgruppen i Turkiet. Vid jämförelse mellan kvinnorna i 

undersökningsgruppen och svenska kvinnor var prevalensen för diabetes typ 2 högre hos de 

turkiska kvinnorna, vilket studien kopplade till låg sysselsättning och utbildning samt högt 

BMI (body massindex) som är ett indikationsvärde på en persons hälsostatus. Männen i 

undersökningsgruppen hade fyra till fem gånger högre prevalens av diabetes om de hade högt 

blodtryck eller rökte/ hade rökt. De hade även tre gånger högre risk för nyupptäckt nedsatt 

glukostolerans vid rökning samt om de konsumerade alkohol jämfört med män som ej rökte 

och drack alkohol i samma undersökningsgrupp. 
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Behandling och komplikationer 

När en person haft diabetes mellitus i många år kan komplikationer uppstå och påverka hela 

kroppen (Diabetesförbundet, 2017). En obehandlad diabetes kan enligt Wilhelmsson (2017) 

utveckla följdsjukdomar som till exempel njursvikt, försämrad syn samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. Ericsson och Ericsson (2012) påtalar vikten av att vara påläst om sin diabetes 

för att minimera komplikationer med följdsjukdomar längre fram. Komplikationerna kan 

enligt Wilhelmsson (2016) drabba blodkärlen i njurar och näthinnor som skadas på grund av 

förhöjt glukosvärde i blodet. Komplikationer kan även uppstå i blodkärlen i form av 

hjärtinfarkt, stroke och nedsatt cirkulation i benen samt drabba nerverna i form av 

känselbortfall. Haji Zaine, Burns, Vicaretti, Fletcher, Begg och Hitos (2014) studerade fotsår 

hos personer med diabetes i Australien och skriver samtidigt att dessa har högre risk för att 

utveckla sår på foten som senare inte läker. Australien rankas högt bland de som drabbas av 

diabetes i västra stillahavsområdet och studien var en av de största i hela Australien. Nästan 

alla av deltagarna som undersöktes hade nya sår på foten och mer än en tredjedel hade fler än 

ett sår. Det var vanligt att såren var belägna på de tryckutsatta delarna av foten och drygt 75 

procent av deltagarna hade perifert känselbortfall. Under studiens gång krävdes fyra större 

amputationer plus ytterligare en mindre amputation på olika delar av underbenen hos 

deltagarna.  

     Enligt Nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2019) kan   

diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras genom tidig och effektiv blodfettssänkande, 

blodtryckssänkande samt blodglukossänkande behandling hos personer med diabetes typ 2. 

Vanligaste behandlingen för att sänka blodglukosnivån är en kombination av tablett och 

insulininjektioner. Ericsson och Ericsson (2012) skriver att förstahandsvalet vid behandling 

av diabetes typ 2 är Metformin (i tablettform) som sänker blodglukosnivån. Vid senare skede 

i sjukdomen är en kombinationsbehandling oftast nödvändig i form av Metformin och insulin. 

Livsstilsförändringar så som fysisk aktivitet, sluta röka samt viktreduktion bör också ingå i 

behandlingen vid diabetes typ 2 samt utbildning i egenvård vilket minskar risken för 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Människans autonomi  

Sandman och Källström (2013) skriver att autonomi är kopplat till människors möjlighet och 

förmåga att själv styra och bestämma över sina liv vilket uppnås genom en kombination av 

önskningar, beslut och handlingar hos en person. Hälso- och sjukvårdspersonal bör ta hänsyn 
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till människors autonomi genom att ge stöd och utrymme för patientens integritet och 

självbestämmande samt utforma och planera vården i samråd med patienten. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att patienters delaktighet genom inflytande, självbestämmande, ansvar 

och rättigheter är en allmän inställning och linje inom hälso- och sjukvården. För att vårdaren 

ska kunna ge god etisk vård krävs ett möte där patienten får möjlighet att dela med sig av sin 

sjukdom, livsvärld och erfarenhet.  

     Enligt VISS- medicinskt och administrativt stöd för primärvården (u.å.) är det inte bara 

den medicinska behandlingen som är viktig för en person med diabetes utan sjuksköterskans 

uppgift att ge patient och närstående kunskap om sjukdomen är lika viktig. Genom 

sjuksköterskans undervisning ges stöd och råd så att patienten ska känna sig trygg och 

egenvården underlättas och levnadsvanor förändras. Även patientens individuella problem, 

frågor och känslomässiga reaktioner ska ges utrymme så att patienten lättare ska kunna ta 

ansvar och hantera sin sjukdom i det dagliga livet. Att arbeta personcentrerat har stor 

betydelse för hur personen kan uppfatta undervisningen vilket innebär att sjuksköterskan 

aktivt lyssnar, skapar en dialog genom att ställa öppna frågor men även att sjuksköterskan 

respekterar patientens val av mål. En kulturanpassad diabetesinformation krävs samt att ha 

kunskap om olika kulturer och att ta hänsyn till kulturella livsstilar. Genom att ställa frågor 

om levnadsvanor, mat, fysisk aktivitet och liknande kan sjuksköterskan lättare nå patienten 

och det kan också behövas en auktoriserad tolk för att förstå varandra.  

McCormack et al. (2015) undersökte hur personcentrerad vård har använts internationellt i 

olika hälso- och sjukvårdssystem. Trots att det har skett viktiga framsteg, visar studien att det 

finns mycket arbete kvar att göra för att utveckla fler konsekventa strategier. McCormack et 

al. (2015) kom fram till att många länder har strategiska ramar för att kunna genomföra 

utveckling och implementering av personcentrerad vård men att det finns stora behov av fler 

debatter och mätverktyg. 

 

Egenvård 

Socialstyrelsens (2019) definition av egenvård: “egenvård är när en patient får utföra hälso- 

och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående 

eller en personlig assistent. Det kan exempelvis handla om medicinering eller omläggning av 

ett sår”. En annan definition enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) är 

egenvårdsmodellen som kommer att användas som en teoretisk utgångspunkt i denna 
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litteraturstudie. Clark´s studie (2009) visade tydligt att egenvården fungerade bättre för de 

personer som var engagerade och förstod hur deras diabetes typ 2 fungerade.  

 

Sjuksköterskans stöd vid egenvård 

Individens medverkan i planering av sin behandling är enligt Ericsson och Ericsson (2012) 

viktig vid egenvården av diabetes typ 2. Individen erbjuds både teoretisk och praktisk 

utbildning från sjukvården för att kunna klara av sin diabetes på egen hand och där har 

sjuksköterskan en viktig roll vid undervisningen av levnadsvanor och eventuell medicinering. 

Laursen, Frölich, Christensen (2017) studie fann att personer med diabetes som för övrigt var 

friska upplevde att utbildningen samt informationen om diabetes typ 2 var lätt att förstå och 

tillämpa för att klara av sin egenvård medan personer med diabetes som hade sämre hälsa 

tyckte tvärtom.   

     Sjuksköterskans specifika kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) är omvårdnad 

inom det patientnära arbetet och inom det vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskans 

arbete skall utföras med respekt för mänskliga rättigheter och genom ett etiskt förhållningssätt 

ta hänsyn till människors självbestämmande, integritet och värdighet. Svensk 

sjuksköterskeförening samt International Council of Nurses har enligt Sandman & Kjellström 

(2013) format den etiska kod som finns för svenska sjuksköterskor. Den etiska koden är ett 

ställningstagande bestående av normer och värderingar som är viktiga att följa och en 

trygghet för sjuksköterskan vid vårdandet.   

     Enligt Liao, Lin, Huang, & Hsu (2015) utvecklas färre följdsjukdomar hos de personer 

som utnyttjat kontinuerligt stöd från sjukvården den första tiden efter sin diabetesdiagnos. Att 

få diagnosen diabetes typ 2 (Ericsson & Ericsson, 2012) ställer höga krav och ansvar på 

individen eftersom sjukdomen blir en del av livet. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna 

möta en person med diabetes som människa och inte som diabetessjuk person samt att 

sjuksköterskan bygger upp en bra behandlingsrelation. Sjuksköterskan har som uppgift att 

främja hälsa och förebygga hälsorisker, enligt Willman (2014). Det innebär också att motivera 

personer till förändrad livsstil genom att stödja samt undervisa dessa personer och deras 

anhöriga. Dowells et al. (2018) studie belyste hur viktigt det var att som allmänläkare, 

sjuksköterska och dietist anpassa kommunikationen med individen till rätt nivå. Att förstå och 

lyssna på individens behov och stöd i egenvården istället för att utgå från en standardmall. 

Detta berör även Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) i sin studie, där de skriver att den 
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information som lämnas till patienten måste utgå från personens behov och att som 

vårdpersonal fokusera på människan och inte sjukdomen. 

     Det är enligt Pellmer Wramner et al. (2017) viktigt att personer med diabetes typ 2 får 

känna en delaktighet i sin egenvård när de är i mötet med sjuksköterskan och vården. 

Sjuksköterskans konsultation gav patienterna trygghet när det gällde egenvården av sin 

sjukdom, enligt Edwall, Danielsson och Öhrn (2010). Genom sin kunskap kan sjuksköterskan 

vara ett stöd för att individen ska känna sig bekväm i sin sjukdom och lära sig undvika 

komplikationer samt följdsjukdomar. Sjuksköterskan ska också främja personens resurser och 

ta fram det friska (Willman, 2014). Varje människa är unik och ska därför mötas individuellt. 

Det är viktigt att inge hopp, då hälsan är en process som dagligen kan gå upp och ner och när 

en person inte känner att de har hälsan är stödet från sjuksköterskan extra viktigt. Individen 

ska få verktyg för att kunna ta hand om sin diabetes och på så vis få makt över sin sjukdom. 

När personen känner att den kan sköta sin egenvård kan det skapa ett välmående fysiskt och 

psykiskt, trots sjukdom. 

     För personer som bor långt från sjukvården behövs extra stöd från familj och vänner för att 

kunna upprätthålla en bra egenvård (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall & Hörnstens, 

2015). Lee, Piette, Heisler and Rosland (2018) bekräftar att stöd från familj och vänner kan 

förbättra glukoshalten i blodet genom att de stöttar den som lever med diabetes typ 2 att leva 

hälsosammare och på så vis förbättra effekterna av de besvär som uppstår i och med försämrat 

glukosvärde i blodet. Många deltagare i Peleg, Hadar och Cohen (2019) studie upplevde att 

stödet från familjen var en förutsättning för att hantera diabetessjukdomen. De hade positiva 

och nära familjerelationer men ville inte dela sina svårigheter med sina familjemedlemmar. 

Stress verkade vara den upplevda orsaken till sjukdomen och de viktigaste strategierna för att 

hantera sjukdomen var stressminskning i kombination med förändrad livsstil och familjestöd.  

     Carlsson och Wennman-Larsen (2014) menar att som anhörig får man oftast ta del av den 

sjukas känslor och emotionella tillstånd som i sig även kan bli en börda för den anhöriga. 

Beroende på hur sjuk personen med diabetes är, får de anhöriga olika roller som stöttare. 

Även anhöriga behöver därför stöd och hjälp från sjukvården, men på olika vis och med olika 

insatser. Sjuksköterskans stöd kan hjälpa den anhöriga personligen men även bidra till en 

bättre relation mellan den anhöriga och den vårdbehövande. Det är enligt Mendelhall och 

Norris (2015) viktigt med socialt stöd från familj och vänner, det kan minska känslan av 

stress, rädsla och sorg hos personer med diabetes typ 2.   

 



  7 (34) 
 

PROBLEMFORUMLERING 

Diabetes är ett folkhälsoproblem som ökar globalt, där levnadsvanorna kan bidra till 

sjukdomen. Egenvård handlar om den egna kapaciteten att sköta sin hälsa och är en viktig del 

av behandlingen. Om egenvården brister kan försämring eller följdsjukdomar uppstå. 

Eftersom sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen behöver sjuksköterskan vara lyhörd, 

ge bra omvårdnad samt anpassad information för individens behov. I vissa fall behöver även 

sjuksköterskan inkludera anhöriga för att egenvården ska kunna fungera bättre. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan har en förståelse av vilka upplevelser individen har av sin diabetes 

typ 2 för att omvårdnaden ska bli optimal. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   
Författarna har i litteraturstudien valt att använda Orems omvårdnadsteori om 

egenvårdsbalans som teoretisk utgångspunkt (Orem, 2001). Omvårdnadsteorin genomsyras 

enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) av de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, 

världen och omvårdnad. Människan har en förmåga att tänka och göra förnuftiga 

bedömningar som bidrar till att uppnå olika mål. Hälsan är i ständig förändring och bidrar till 

såväl fysiskt, psykologiskt och socialt välbefinnande. Utan världen existerar inte människan 

eftersom människan är en del av naturen. Människan måste känna en samhörighet med 

världen för att må bra eftersom naturen följer vissa normer. För den som inte känner denna 

delaktighet kan hälsan komma i obalans. Det finns en kulturell och social verklighet som styr 

människans roller och hur vi förhåller oss till varandra. Omvårdnad främjar egenvården 

genom att kompensera och stötta det som människan inte klarar av att göra själv, för att återfå 

sin egenvårdande förmåga.  

     Wiklund Gustin och Lindwall (2012) skriver att Orems egenvårdsteori om egenvårdbalans 

består av tre delteorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om 

omvårdnadssystemet. Första delen handlar om personens kapacitet att vårda sig själv där 

egenvården är ett inlärt beteende och samtidigt en medveten handling. Flera grundläggande 

faktorer styr en persons egenvårdsförmåga: kön, ålder, livsstil och den sociokulturella- och 

yttre miljön. Om hälsan är god kan en person balansera sina egenvårdsbehov själv. Andra 

delteorin handlar om egenvårdsbristen som innebär att förmågan hos en människa eller deras 
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närstående inte räcker till eller är begränsade för att balansera egenvårdsbehoven. Balans kan 

upprättas mer långsiktigt och konstruktivt genom att sjuksköterskan kan beakta patientens 

bakomliggande orsak till problemet. Sjuksköterskan kan genom sin professionella omvårdnad 

hjälpa patienten ur sina begränsningar. Den tredje delteorin omfattar de båda tidigare 

delteorierna och ses som förenandet i teorin om egenvårdsbalans och är ett resultat av 

sjuksköterskans systematiska arbete som skapar grunden till vårdprocessen där 

sjuksköterskans omvårdnadskompetens tas tillvara.  

Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar Orem att sjuksköterskan ska i samråd 

med patienten utforma en omvårdnadsplan för att tydliggöra vad patienten själv kan och bör 

göra för att återställa egenvårdsbalansen och minska skillnaden mellan egenvårdskrav och 

egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan har en roll att stötta människan för att kunna återhämta 

sig så smidigt som möjligt och för att återfå hälsan genom att på bästa sätt ta hand om sig 

själv. 

     Författarna har använt Orems egenvårdsteori för att tillsammans diskutera resultatet, förstå 

och komma närmare individens upplevelse i samband med egenvård av diabetes typ 2. 

 

METOD  

Som metod valde författarna att göra en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innebär en 

litteraturöversikt att inhämta kunskap om ett specifikt område eller problem för att få en 

uppfattning av nuvarande forskning genom att granska befintliga studier. 

 
Datainsamling  

Författarna sökte i databaserna CINAHL Complete och PUBMED via Ersta Sköndal 

Högskolas bibliotekslänkar. Dessa databaser valdes för att de innehåller många 

vårdvetenskapliga artiklar. För att finna bra sökord som stämde överens med författarnas syfte 

användes ämnesord ur svenska MeSH för PUBMED och ur Cinahl subject headings (MH) för 

CINAHL Complete. 

     I författarnas sökning i PUBMED användes ämnesord: Diabetes Mellitus, Type 2 och 

fritextorden experience och patients attitude. I CINAHL Completes första sökning användes 

ämnesord: Diabetes mellitus type 2 och fritextorden: self care och experience. I CINAHL 

Completes andra sökning användes ämnesorden: Diabetes mellitus type 2 och life experience. 

Alla sökord kombinerades med AND vilket enligt Östlundh (2017) kallas för boolesk och 
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innebär att dokumenten ska innefatta alla valda sökord. Databassökningen redovisas vidare i 

sökmatris 1, se bilaga 1. Utvalda artiklar till resultatet redovisas i sökmatris 2, se bilaga 2. 

 

Urval   

Eriksson och Hultman (2014) utgår ifrån att den kunskap och information vi har är 

ofullständig och måste granskas kritiskt genom ett kritiskt förhållningssätt och reflektion och 

därför valde författarna att söka data som ger en meningsfull information. Friberg (2017) 

belyser vikten av kvalitativ forskning eftersom den får oss att förstå hur patienters 

erfarenheter, upplevelser, behov och förväntningar kan mötas. Enligt Segesten (2017) bygger 

kvantitativ forskning på att mäta och jämföra. Då författarna endast önskade undersöka 

kunskap om upplevelserna togs endast kvalitativa artiklar med i litteraturstudien. 

     Enligt Friberg (2017) måste den egentliga litteratursökningen dokumenteras noga samt en 

litteraturavgränsning ske. Avgränsningen sker genom att textens kvalitet ska bedömas genom 

att vissa texter exkluderas och andra inkluderas. Författarna valde att exkludera alla artiklar 

med diabetes typ 1 i studien och artiklar med diabetes typ 2 i kombination med andra 

somatiska sjukdomar. Planerad tidsbegränsning för artiklarna valdes till perioden år 2010 – 

2020. Perioden valdes för att artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt samt att bredden 

tio år skulle ge ett större urval än om begränsningen hade varit på färre år. Författarna valde 

åldersbegränsningen från 18 år för att diabetes oftast debuterar i vuxen ålder och 

litteraturöversikten fokuserade på vuxnas upplevelser av diabetes typ 2. Författarna 

inkluderade artiklar från hela världen för att få en förståelse om upplevelser av egenvården 

oavsett kultur, religion och socioekonomisk bakgrund. Friberg (2017) menar också att en 

vetenskaplig artikel alltid publiceras på engelska och därför valde författarna endast engelska 

artiklar. Peer- reviewed är enligt Friberg (2017) ett sätt att avgränsa och endast få fram 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket författarna använde i avgränsningen. 

Författarna valde att läsa titel, abstrakt samt resultat i lämpliga artiklar och fann tio artiklar 

som var relevanta och som fokuserade på individens upplevelser kring egenvård samt diabetes 

typ 2.  

 
Dataanalys 

Lyckhage- Dahlborg (2017) menar att analysen innebär att bearbeta och strukturera sin text, 

som författarna gjort, så att läsarna ska kunna se helheten, delarna och den nya 

sammanställningen. Friberg (2017) menar att detta är ett tankesätt som är vanligt vid 
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kvalitativa analyser samt presenterar olika analyssteg som författarna också använt i 

dataanalysen. Författarna läste igenom de tio utvalda kvalitativa artiklarna med följsamhet 

och öppenhet flera gånger för att se helheten. Författarna skrev ut artiklarna, de numrerades, 

diskuterades och valda delar översattes med hjälp av Google translate samt sökte svenska 

synonymer i svenska akademins ordlista. Detta flyttades över till matris 2, se bilaga 2, för att 

få en överblick över materialet så det lättare kunde analyseras. Författarna fokuserade på varje 

studies resultat och identifierade nyckelord som markerades för att hitta teman. Författarna 

beslutade om två huvudteman och fyra underteman.   

      Författarna identifierade likheter och skillnader mellan olika studier för att se om det 

ytterligare gick att skapa subteman, kategorier eller för att kunna beskriva materialet på annat 

sätt än det som framkommit. Författarna fann dock inget nytt att tillägga så det formulerades 

en beskrivning och text utifrån de analyserade studierna.   

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Kjellström (2017) menar att alla examensarbeten ska ha ett avsnitt om forskningsetik som ska 

behandla de etiska överväganden som varit väsentliga i arbetet.  

Centrum för forsknings- & bioetik (2019) är en myndighet som drivs av Vetenskapsrådet 

som samlat regler och riktlinjer inom forskning, både nationellt och internationellt. Vid 

forskning som involverar människan ska människans välfärd alltid gå före samhällets behov 

av vetenskap.  

Enligt Kjellström (2017) är det nödvändigt att beakta tre villkor för att en studie ska kunna 

kallas etisk: att det handlar om väsentliga frågor, att den har god vetenskaplig kvalitet och att 

den genomförs på ett etiskt sätt. Kjellström (2017) menar också att det är viktigt att tänka på 

etiska aspekter för att värna om människans rättigheter, att man skyddar människans 

autonomi, integritet samt lika värde vid vetenskapligt arbete. Författarna läste igenom alla 

valda artiklarna för att försäkra sig om att dessa etiska aspekter efterföljdes. Vid forskning på 

högre nivå kan det behövas en prövning av ett etiskt råd enligt svensk lagstiftning. När det 

gäller skrivandet av uppsats på högskolenivå är det inte vanligt med sådana här prövningar. 

Vetenskapsrådet (2017) har gjort en publikation om god forskningssed. För att värna om de 

etiska aspekterna och för att undvika vetenskaplig oredlighet bör vetenskapsrådets 

rekommendationer följas. Några av dessa rekommendationer är att undvika fabrikationer och 

plagiat. Att fabricera innebär att hitta på resultat eller data och sedan framställa det som sin 

egen sanning. Plagiat som är den vanligaste oredligheten är att stjäla någon annans material 
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och framställa det som sitt eget. Studenten har ett ansvar att göra etiska överväganden i alla de 

delar i studien och handledaren ska vara behjälplig och vägleda studenten rätt. I 

uppsatsarbetet valde författarna att endast arbeta med artiklar där etiska överväganden hade 

gjorts genom att författarna granskade artiklarna och övertygats om att alla deltagare i studien 

fått information och respekt för deras autonomi, integritet, människovärde samt även gett sitt 

samtycke, således valde författarna artiklarna från olika delar av världen, med olika 

nationaliteter och kulturer samt socioekonomiska förutsättningar. Artiklarna studerar ämnen 

som kan vara till hjälp för människor med diabetes typ 2 nu och i framtiden.  

 

RESULTAT  

I litteraturstudiens resultat framkom två centrala teman som beskriver personers upplevelser 

av egenvård vid diabetes typ 2. Det första temat var Livsstilsförändring med två underteman: 

hinder och utmaningar samt motivation och det andra huvudtemat var Stöd med två 

underteman: vårdpersonal samt familj och vänner. 

 

Livsstilsförändring  

Många av personerna i Pikkemaat, Boström och Strandbergs (2019) studie accepterade att de 

hade fått diabetes men tyckte det var svårt att behöva ändra invant beteende och livsstil när 

det gällde hälsan. Invanda mönster satt djupt och trots försök att leva hälsosammare gick de 

flesta deltagarna efter ett tag tillbaka till gamla vanor. Liknande upplevelser hade deltagare i 

en annan studie (Sebire et al., 2018), en frustration över den tid det tog att förändra ett 

beteende, som till exempel att byta ut kost och motionera regelbundet. Livsstilsförändringar 

uppnåddes dock över tid, med målet att förbättra hälsan och livskvalitén. Personerna som fick 

rita en så kallad tankekarta och med hjälp av den strukturera och utveckla tankar kring sin 

diabetes typ 2 fick bättre förståelse för sin egen sjukdom vilket ledde till en förändrad livsstil 

och förbättrad egenvård eftersom nya perspektiv upptäcktes, enligt Buitron de la Vega et al. 

(2018). 

 

Hinder och utmaningar 

Starka kulturella traditioner gjorde enligt Jager, Der Sande, Essink-Bot och van den 

Muijsenbergh (2019) det svårt att förändra livsstil och upprätthålla en bra egenvård, främst 

när det gällde att förändra kosten. Personerna i studien var migranter från olika delar av 
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världen som var bosatta i Holland. Deltagarna ansåg själva att de var pålästa om vilken kost 

som var bra vid diabetes men vid intervjuerna kom det fram bristande kunskap i vad som var 

hälsosamt och inte. Maten de åt var efter kulturell tradition och återspeglade deras åsikter om 

hälsosam kost. Även om de hade insikt i vad som ansågs hälsosamt var det svårt att ändra på 

ett invant beteende. Det var en livsstil med stark tradition. Att frossa i mycket mat var en del 

av traditionen och det kunde anses oförskämt att inte äta när man blev bortbjuden. Oftast 

träffades stora familjer och åt tillsammans, och att äta tillsammans med familj och vänner var 

en stor tradition hos deltagarna. Att hindras från att vara med i dessa sammanhang var svårt 

att acceptera.  

     Några personer från Malawi beskrev hur de hade fått utbildning i hur de kunde ändra kost 

och motion samt medicin för att klara egenvården bättre (Ogunrinu et al., 2017). Däremot var 

utmaningen annorlunda jämfört med Jagers et al.´s deltagare (2019) i form av ekonomisk 

begränsning, så som att fullfölja sin medicinering samt välja hälsosammare näringsalternativ i 

maten. Ett annat hinder var att de hade en begränsad kunskap om de komplikationer och 

följdsjukdomar som kunde uppstå. 

     Enligt Carolan, Holman & Ferrari (2014) ansåg deltagarna att det var en känslofylld, social 

och psykisk utmaning att leva med diabetes typ 2. Flera studier (Carolan, Holman & Ferrari, 

2014; Vicente, Candila, Thomas, Aguilar & Aviles, 2019; Ågård, Ranjbar & Strangs, 2015) 

visar att personer med diabetes typ 2 upplevde hinder och utmaningar i kostförändringen för 

att upprätthålla bra egenvård och alla var överens om att kostförändring var svår och 

matglädjen försvann, särskilt när huvudingredienser så som ris fick minskas eller tas bort i 

vissa kulturer. Personerna såg sin diabetes som ett hinder i det dagliga livet. Ifall de slarvade 

med sin hälsa påverkades de negativt med bland annat värk, dålig sömn och viktnedgång. 

Många kände sig nedstämda och gav sig själva skulden att de inte levt hälsosammare förut 

och då kanske hade sluppit denna upplevelse. Många av deltagarna förmedlade en känsla av 

ansvarsbrist och hjälplöshet men även ovillighet till livsstilsförändring. Deltagarna upplevde 

till exempel att matlagningen blivit mer komplicerad och tråkig efter den förskrivna dieten 

samt att de var lata och ovilliga att träna trots vetskap att det gav positiva effekter. Däremot 

upplevdes enligt Ågård, Ranjbar och Strangs (2015) diabetessjukdomen som ett mindre 

problem jämfört med andra dagliga problem.  
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Motivation 

Den största drivkraften till att kunna hantera sjukdomen var motivationen (Gardsten et al., 

2018). När motivationen var låg försämrades sjukdomen. Likaså om självförtroendet var lågt 

var det också en prövning att klara av de hälsohinder som diabetes innebar. Det kunde till 

exempel vara svårt att motivera sig själv till hälsosamt leverne när butikerna var fyllda med 

ohälsosamma alternativ. Det upplevdes också som en svårighet när det var fest och alla åt 

gemensam mat och det bjöds på vin. I samma studie framkom det även att upplevelsen var 

olika mellan personer som nyligen diagnostiserats och personer som haft erfarenhet av 

diabetes en längre tid. De nydiagnostiserade personerna med diabetes kämpade mest med att 

finna motivation och att acceptera diagnosen medan deltagarna i den andra fokusgruppen med 

längre erfarenhet fann problem i de frågor som gällde medicinering och komplikationer 

(Gardsten et al., 2018). Deltagarna i en annan studie hade stark motivation till att ändra sin 

livsstil men kände samtidigt en skuld ifall de misslyckades och uttryckte känslor om sig själv 

med negativa ord (Sebire et al., 2018).  

 

Stöd  

 

Vårdpersonal 

Stödet från vårdpersonalen var väldigt viktig i form av råd och kunskap för att upprätthålla en 

bra egenvård och deltagarna upplevde även att vårdpersonalen gav dem redskapen att kunna 

hantera sjukdomen. Personerna var positivt inställda till diabetesutbildningen de fick och var 

nöjda med kunskapen kring hälsa. De kunde tillgodogöra sig utbildningen genom att till 

exempel få in träning i sin livsstil och det fanns ett behov av kontinuerligt stöd från 

sjukvården. För att förstå sin sjukdom diabetes typ 2, hade deltagarna behov av att förstå vad 

som var sund kost och innebörden av nya motionsvanor. De behövde lära sig att tolka 

kroppens reaktioner av behandlingen för att kunna utföra en bra egenvård. För deltagarna som 

nyligen hade diagnostiserats med diabetes typ 2 var det främsta problemet att förstå 

glukoskurvan och hur de skulle hålla värdet jämnt. Genom regelbunden vårdkontakt, där 

vårdpersonal gav stöd, motivation och utförde hälsokontroller var det lättare för deltagarna att 

förändra sin livsstil (Pikkemaat et al., 2019; Ogunrinu et al., 2017; Gardsten et al., 2018; 

Sebire et al., 2018). Informationen från sjuksköterskan var lätt att förstå och gavs i lagom 

mängd enligt Carolan et al. (2014). 
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     Det fanns önskningar från deltagare om en mer personcentrerad vård. De upplevde att 

vårdpersonalen huvudsakligen fokuserade på den medicinska informationen när de istället 

hade önskat fått hjälp med de delar i sjukdomen som de mådde dåligt över, till exempel när 

glukosvärdet i blodet var sämre och därmed hälsan. Deltagarna undrade hur symtomen skulle 

hanteras. Samtliga deltagare medgav att ju mer kunskap de hade samlat på sig om sin 

sjukdom, desto bättre kunde de hantera sin egenvård men att det var upp till dem själva att 

fullfölja råd och verktygen som vårdpersonalen gav (Smoorenburg, Hertroijs, Dekkers, 

Elissen & Melles, 2019; Gardsten et al., 2018).    

 

Familj och vänner 

Pikkemaat et al. (2019) tar upp hur viktigt personerna tyckte det var med stöd från familj och 

vänner men även stödet från personer som led av samma sjukdom. Familj och vänner kunde 

lätt uttala sig med pekpinnar medan andra personer med diabetes hade förståelse för 

svårigheten med att ändra livsstil. Jager et al. (2019)´s studie fann att bland migranter i 

Holland med ursprung från Afrika, Asien och Latinamerika kunde familjen vara både ett 

hinder och ett stöd. Stödet fanns när familjen ställde upp och ändrade sin livsstil, medans 

tvärtom kunde det vara ett hinder om familj och släkt inte accepterade att de också behövde 

anpassa livsstil. Att förändra sin livsstil kunde skapa en barriär mellan personer med diabetes 

och deras familj och deltagarna upplevde att den nya livsstilen skapade ett hinder att besöka 

släkten då de var oförskämt att inte äta den mat som serverades. Även Carolan et al. (2014) 

studie lyfte hur viktigt stödet från familj och anhöriga var för att kunna klara av 

ansträngningar som egenvården innebar. Familjens stöd motiverade till att fortsätta leva 

hälsosamt för att minimera komplikationer och leva längre. Genom en tankekarta i Buitron et 

al. (2018) studie kunde personerna med diabetes typ 2 få bättre kontakt med sina nära och 

kära. De kunde förklara sina känslor och på så vis kunde anhöriga stötta dem bättre.  

 

DISKUSSION 

Författarna diskuterar styrkor och svagheter kring den valda metoden samt sina huvudfynd i 

resultatet; Livsstilsförändring och Stöd som relateras till Orems egenvårdsteori. 
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Metoddiskussion 

Enligt Henricson (2017) syftar en metoddiskussion till att påvisa hur kvaliteten säkerställs i 

examensarbetet och hur viktigt det är att ha gjort arbetet utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

och diskuterat detta samt resonerat kring fördelar och nackdelar. 

     Litteraturstudiens huvudrubriker i bakgrunden samt i resultatet har utvecklats under 

arbetets gång med hjälp av handledning. Samarbetet mellan författarna har fungerat mycket 

bra och har utifrån olika livserfarenheter kunnat komplettera varandra. Genom att det globala 

och kulturella perspektivet fått utrymme i arbete har förförståelsen för egenvård vid diabetes 

typ 2 undvikits och inte styrt litteraturstudien, vilket också är en styrka. Två sökord valdes, 

det första sökordet var diabetes som genererade ämnesordet diabetes mellitus typ 2 och det 

andra sökordet var experience som genererade life experience. Som fritextord valdes 

experience, patients attitude och self care där styrkan var att komma närmare syftet med 

upplevelsen. Styrkan i sökningen med fritextord i kombination med ämnesord diabetes 

mellitus typ 2 var att artiklarna svarade på syftet. För att öka specificiteten vid sökprocessen 

kombinerades fritextord med ämnesord för att identifiera fler artiklar som inte bara fanns vid 

sökning på ämnesord. 

     Artiklar valdes ur flera vårdvetenskapliga databaser (PUBMED och CINAHL Complete) 

för att stärka trovärdigheten. Sensitiviteten stärktes genom att samma artiklar fanns i flera 

databaser. Kvaliteten stärktes i studien genom att det endast inkluderades vetenskapliga 

artiklar som var peer-reviewed, övriga artiklar exkluderades. Studiens urvalsprocess och 

datainsamling stärktes genom att inkludera kvalitativa, engelska, tids- och åldersbegränsade 

artiklar. Kvalitativa artiklar som svarade på syftet valdes och därför behövdes inte fokus på 

övrig design som till exempel hur intervjuerna utfördes. Detta kan i diskussionen vara en 

svaghet och minska studiens trovärdighet. En annan svaghet i metoden som diskuterades var 

att det engelska språket stundtals var svårtolkat och samma ord kunde tolkas olika av 

författarna, dels på grund av att artiklarna var skrivna på engelska samt att översättningen 

gjordes via Google translate. Alla artiklar i resultatet granskades och diskuterades, vilket 

ökade trovärdigheten. Ett etiskt förhållningssätt användes i litteraturstudien genom att alla 

valda vetenskapliga artiklar var etiskt granskade. Litteraturstudien inkluderade artiklar från 

hela världen med syfte att vidga personers upplevelse av egenvård vid diabetes typ 2 oavsett 

kultur, religion och socioekonomisk bakgrund. Artiklar söktes medvetet från hela världen och 

artiklar valdes ut från Sverige, Holland, Malawi, USA, Australien och Mexico. Vissa av 

studierna undersökte sina migranters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 och därmed 



  16 (34) 
 

fick resultatet ett ännu större globalt perspektiv. En negativ aspekt ur detta var att 

sjukvårdssystemen samt personernas socioekonomiska förutsättningar för att kunna tillämpa 

egenvården var olika, vilket gjorde det svårt att jämföra resultatet likvärdigt.   

 

Resultatdiskussion 

Enligt Henricson (2017) grundar sig resultatdiskussionen på författarnas egna reflektioner 

med stöd från litteratur, teoretisk utgångspunkt, bakgrunden i arbetet samt tidigare forskning. 

Författarna diskuterade fram två fynd som sticker ut i resultatet. Dessa två är individens 

motivation och sjuksköterskans betydelse.  

 
Individens motivation      

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter med diabetes typ 2 hade snarlika 

upplevelser av sin egenvård, men motivationen kunde variera. Resultatet visade att 

motivationen var hög i början, många ville ändra livsstil och förändra sitt sätt att leva, men 

individerna hittade olika strategier för att motiveras. I studien Di Onofrio et, al. (2018) 

motiverades och utbildades deltagare att äta mer hälsosam mat under nio månader. Efter 

studien hade majoriteten av deltagarna förbättrat sitt blodtryck- och glukosvärde, minskat 

midjemått samt förbättrat sitt kroppsmasseindex. Deltagarna hade under de nio månader som 

de deltog i studien minskat det vita sockret, ökat frukt- samt fiskintaget samt ökat antal 

måltider per dag. Studien påvisar behovet av motivation från någon utomstående, för att inte 

gå tillbaka till gamla rutiner vilket författarna lyfte som nödvändigt för att klara egenvården.  

     Resultatet visade att motivationen till livsstilsförändring var svårast vid debut av 

sjukdomen. I jämförelse med annan forskning som studerat samma fenomen (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2012) behövde personer med diabetes stöd till motivation trots att de levt med 

sjukdomen längre än tre år. Detta gav författarna ett annat perspektiv än resultatet där likheten 

visade att oavsett var i sjukdomen personerna befann sig behövdes motivation. Skillnaden var 

att de som levt med sjukdomen en längre tid behövde en annan typ av motivation för att klara 

egenvården. Resultatet visar att upplevelsen av egenvård oftast förknippas med motivation, 

oavsett i vilken fas i sjukdomen individen befinner sig i. 
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Sjuksköterskans betydelse 

Resultatet visade gemensamma upplevelser bland deltagarna i majoriteten av studierna. Alla 

såg sjuksköterskans stöd och kunskap som betydelsefull i deras hantering av egenvård. Det 

psykiska stödet var väldigt viktigt, att få stöttning när det kändes tungt. Sjuksköterskan gav de 

rätta verktygen och var mest uppskattad när hen lyssnade och gav personcentrerad vård. En 

annan vinkel presenterades i Boyles (2016), Dowells et al. (2018) och Eldh et al. (2006) 

studier. Deltagarna i Boyles studie (2016) från Australien upplevde att sjuksköterskan endast 

fokuserade på att läsa av mätvärden. Sjuksköterskan tog inte hänsyn till individens behov och 

deltagarna hade därför svårt att se sjuksköterskan som ett stöd vid psykisk instabilitet. I 

Dowells et al. (2018) studie ställdes frågor till patienterna om hur de mådde men utgick från 

en standardmall istället för att utgå från patientens behov. Mallen gjorde att sjuksköterskorna i 

många fall upplevdes oengagerade i vad patienten faktiskt svarade. Detta berör även Eldh et 

al. (2006) i sin studie, där de skriver att den information som lämnas till patienten måste utgå 

från personens behov och att som vårdpersonal fokusera på människan och inte sjukdomen. 

     I resultatet framkom att sjuksköterskans stöd varierade men att alla personer som varit med 

i ovannämnda studier verkade ha ett behov av att få en personcentrerad vård, där 

sjuksköterskan tog hänsyn till personliga behov och inte utgick från någon standardmall eller 

mätvärden. Patienten värderar det personliga mötet väldigt högt. Wiklund Gustin och 

Lindwall (2014) skriver att Orem menar att stödet är viktigt för att kunna uppnå hälsa. För 

den som inte känner sig som en del av världen kan hälsan därmed komma i obalans. Här 

menar författarna att sjuksköterskan har en viktig roll att stödja, så personer med diabetes 

känner att det finns en balans i hälsan. Orem beskriver hälsa som integritet och då behöver 

alla delar av hälsa vara i balans; psykiskt, fysiskt och socialt. Även den kapabla människan 

som Orem nämner kan sjuksköterskan stödja genom att identifiera och stödja den egna 

förmågan som finns hos varje enskild individ (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2014). 

     Resultatet av litteraturstudien visar på att det stöd och den kunskap som sjuksköterskan 

besitter är väldigt viktig för den som lever med diabetes typ 2. Liksom Wiklund Gustin och 

Lindwall (2014) skriver ska sjuksköterskan enligt Orems teori kunna identifiera de behov som 

finns samt urskilja individens styrkor och svagheter. Resultatet visar enligt författarna hur 

viktigt det är att den information som ges från sjuksköterskan till patienten är personanpassad 

så individen förstår och kan hantera den nya kunskapen. 
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     I litteraturstudiens resultat fann författarna att den kulturella traditionen kunde vara ett 

hinder men också en möjlighet för att klara egenvården. I jämförelse med Hörleifdottir 

Steiners (2013) studie fanns likheten att inkludera och undersöka etniska kulturer men en 

skillnad var att immigranter från Turkiet visade sig vara en riskgrupp i sig för att utveckla 

diabetes, oavsett egenvårdsfaktorn. Detta är av stor betydelse för sjuksköterskan och viktigt 

att ha kunskap om eftersom immigranter kan ha en sårbarhet att lättare utveckla diabetes typ 

2. Även Thabit, Shah, Nash, Brema, Nolan och Martin (2009) kunde i sin studie påvisa att 

immigranter med diabetes typ 2 på Irland hade högre glukosvärde i blodet och bristande 

kunskaper om sin diabetes jämfört med Irlands befolkning. Anledningen var att 

immigranterna med diabetes typ 2 inte hade samma stöd från familj och vänner samt att de 

inte förstod språket som vårdpersonalen talade. Forskarna såg behovet av vårdpersonalens 

förståelse för andra kulturer för att kunna möta och tillgodose patientens behov. Som Orem 

nämner finns en kulturell och social verklighet som styr människan. Detta motiverar enligt 

författarna desto mer till personcentrerad vård för att möta individens behov och som 

sjuksköterska ta sig tid att förstå och känna av vilka behov varje individ har.    

     Författarnas resultat om de kulturella traditionerna vid egenvård av diabetes typ 2 påvisar 

likheter med Hörleifdottir Steiners (2013) och Thabite et al. (2009) forskning då dessa belyser 

kulturens negativa styrka på hälsan. Det finns en extra sårbarhet hos de turkiska 

immigranterna förutom socioekonomiska faktorer och folkhälsoproblem enligt Hörleifsdottir 

Steiner (2013) studie. Detta väcker tankar hos författarna om att det även kan gälla andra 

nationaliteter som immigrerar till ett nytt land. Fyndet sätter således den etiska aspekten på 

sin spets genom att den personcentrerade vården särskilt måste beaktas genom 

sjuksköterskans stöd. Även VISS- medicinskt och administrativt stöd för primärvården (u.å) 

tar upp detta och menar att sjuksköterskan behöver anpassa sin vård och vara påläst och ha 

kunskap om olika kulturer och kunna ta hänsyn till olika livsstilar vid undervisning och stöd 

till patienten.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet kan påverka det kliniska omvårdnadsarbetet genom att belysa vikten av 

sjuksköterskans närvaro och medvetenhet gällande faktorer som påverkar personers egenvård 

vid diabetes typ 2. Att faktorer som livsstilsförändringar och behov av stöd kan vara både ett 

hinder och en utmaning hos personer som lever med sjukdomen och i att hantera sin 

egenvård. Därför är det viktigt att ge individen stöd och även stötta familj och vänner, vilket 
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skulle kunna erbjudas genom att bjuda in till samtal och lyssna på respektive personers 

upplevelse och perspektiv samt ta hänsyn till önskemål om autonomin. Verksamheter bör 

även utbilda omsorgspersonalen kring etiska och kulturella faktorer i större utsträckning då 

författarna fått fram att detta påverkar egenvården hos personer med diabetes från flera 

perspektiv. I ett samhälleligt perspektiv med fokus på jämlik vård bör verksamheter även 

utöka rådgivning och prevention i tidigt skede för etniska folkgrupper då författarnas resultat 

visar en sårbarhet hos dessa. Resultatet belyser hur viktigt det är att kunna kommunicera 

genom tolk vid språkförbristning då alla människor har en rättighet till delaktighet i den egna 

vården. Ett annan implikation kan enligt författarna vara att ge skolsköterska/ sjuksköterska 

ett uppdrag med undervisande syfte ute i skolorna om prevention och egenvård för att nå ut 

till familj och vänner till patienterna men även för att stötta etniska grupper redan i tidig ålder. 

Att sjuksköterskan får verktyg för att kunna motivera patienten där den befinner sig och 

kunna vara delaktig i egenvården genom att mer tid till samtal ska kunna implementeras i 

framtida vårdsystemet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna ser ett stort behov av fortsatt forskning på hälsan hos immigranter över hela 

världen. Vad har de för grund att stå på när de kommer till exempelvis Sverige? Vad har de 

lärt sig i sitt hemland och hur kan den svenska sjukvården hjälpa dem i deras sjukdom. 

Forskningen bör utgå från kvalitativa metoder så att personernas egna berättelser kan vara en 

del av resultatet. Författarna ser ett stort behov av debatt om personcentrerad vård samt fler 

mätverktyg för ändamålet som kan användas och vara tillgänglig globalt.  

Förslag på annan forskning skulle kunna vara att jämföra länders rutiner kring utbildning och 

stöd till personer med diabetes, och se om det ger olika utslag/resultat i patientens psykiska 

och fysiska värden. Fortsatt forskning kan också vara inom andra områden i sjukvården till 

exempel på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler samt psykiatrin för att identifiera 

etniska kulturella riskfaktorer och prevention. 
 

 

SLUTSATS 

En av slutsatserna av litteraturöversikten var att alla personer med diabetes typ 2 har behov av 

sjuksköterskan och annan vårdpersonals stöd för att upprätthålla en bra egenvård. Stödet var 

viktigt oavsett hur länge personen hade levt med sjukdomen, oavsett var i världen personen 
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levde samt oavsett livsstil. En annan slutsats var att individens motivation påverkade 

egenvården. En tredje slutsats visade hur den kulturella faktorn påverkar egenvården. 

Slutligen visade alla dessa situationer att sjuksköterskan behöver arbeta mer personcentrerat. 
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