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Sammanfattning 

 

Bakgrund:   Diabetes typ 2, är dels en ärftlig sjukdom men i allra högsta grad en 

levnadssjukdom, det vill säga att det är levnadsvanor som bidragit till denna 

kroniska sjukdom som på sikt kan ge komplikationer om man inte sköter om 

den. För att undvika komplikationer längre fram i livet behöver patienten 

utföra en hel del egenvårdshandlingar. Där har sjuksköterskan stora 

möjligheter att vägleda patienten med kännedom om vad som underlättar och 

försvårar egenvård. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av vad som 

underlättar respektive försvårar förmågan till egenvård vid diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturöversikt där tidigare forskningsresultat granskas och sedan 

sammanställs. 

Resultat: I resultatet framkom stöd, kunskap, motivation och självbestämmande som 

resurser för att utföra egenvård samt att ålder, vårdmötet, patientens syn på sin 

roll och kultur kan vara ett hinder för att utföra egenvård. Dessa framställs 

under två teman, resurser och hinder med fyra kategorierna under varje tema. 

Diskussion: Utifrån resultatet kan det konstateras att vårdgivaren bör i mötet med patienten 

vara öppen för individen och individens syn på sin situation för att patienten 

ska kunna ta till sig information och känna kontroll över sin sjukdom. I likhet 

med Orems teori har ålder, kultur, självbild och kunskap visats sig även i detta 

resultat ha en påverkan på egenvård. Om dessa faktorer ökar 

egenvårdskapaciteten kan de ses som resurser och minskar de 

egenvårdskapaciteten ses faktorerna som hinder och det kan leda till 

egenvårdsbegränsning och i värsta fall egenvårdsbrist. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, Orem, resurser och hinder.  

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Diabetes type 2 is partly a hereditary disease but very much a lifestyle disease 

that is to say that it's lifestyle that contributed to this chronic disease that can 

eventually cause complications if you do not take care of it. To avoid 

complications later in life, the patient needs to perform a lot of self-care 

actions. The nurse has great opportunities to guide the patient with knowledge 

of what facilitates and impedes self-care. 

Aim: The aim of this study is to describe patients’ experiences of what facilitates 

and impedes the ability of self-care in diabetes type 2. 

Methods: A literature review in which previous research are reviewed and then 

compiled. 

Results: The result showed that support, knowledge, motivation and self-determination 

are means to perform self-care and that age, treatment session, the patient's 

perception of their role and culture can be barriers to perform self-care. These 

are presented under two themes, resources, and barriers with four categories 

under each theme. 

Discussions: Based on the result it can be concluded that the caregiver should in the 

meeting with the patient be open for the individual and the individual's 

perception of their situation, for the patient to be able to take in information 

and feel in control of their disease. Similar with Orem's theory, age, culture, 

self-image and knowledge demonstrated also in this result to have an impact 

on self-care. If these factors increase self-care agency, they can be seen as 

resources and if the self-care agency is reduced they are seen as obstacles and 

factors that can lead to self-care limitations and at worst self-care deficit. 

Keywords: Diabetes type 2, self- management, Orem, facilities and barriers.  
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Vill man leda en människa fram till ett bestämt mål, måste man först och främst finna honom 

där han är och utgå därifrån, detta är hemligheten med all hjälpande konst.  

Sören Kirkegaard 
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1 Inledning 

Ämnet för denna uppsats har vi valt för att diabetes typ 2 är en vanlig och växande sjukdom 

och sjuksköterskan, var hon/han än är verksam, kommer ofta i kontakt med patienter med 

denna sjukdom. Denna kroniska sjukdom kan om den inte sköts om med daglig omvårdnad ge 

komplikationer som nedsätter livskvaliteten för individen. Därför känns det angeläget för oss 

att utforska och sammanställa vilka resurser som ökar egenvårdsförmågan alternativt 

nedsätter egenvårdsförmågan hos patienter med diabetes typ 2. Vi har noterat ute i vården att 

vissa följer rekommendationer och andra inte. En fundering är om det är brist på kunskap, att 

informationen inte har nått fram av olika skäl eller helt enkelt att det är svårt att förändra sin 

livsstil.  

 

2 Bakgrund 

Inledningsvis under bakgrundsdelen kommer diabetes med dess komplikationer att förklaras 

samt patientens syn på sin sjukdom. Därefter följer svårigheterna med att ändra en livsstil som 

ofta är nödvändigt för att uppnå goda egenvårdsresultat samt patientundervisning som ett 

medel för att uppnå egenvård. Avslutningsvis tas egenvård upp som är en betydande del i 

behandlingen av diabetes typ 2.  

 

2.1 Diabetes typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i Sverige och i hela världen. 3-4% av 

befolkningen eller ca 300 000 personer i Sverige har diabetes typ 2 (Svenska 

Diabetesförbundet, 2011). En orsak är förändringar i livstilsvanor. Stress, övervikt och 

otillräckligt med fysisk aktivitet är några av förändringarna som alla är riskfaktorer för 

sjukdomen. En annan orsak är den allt äldre befolkningen som på grund av sin ålder har en 

ökad risk att drabbas. Även tidigare insjuknande och bättre diagnostik ökar förekomsten. 

Ökningen av diabetes typ 2 leder till stora konsekvenser för sjukvården och samhället i form 

av kostnader för behandling, material och sjukskrivningar. Det ger även konsekvenser för de 

individer som drabbas i form av minskad livskvalitet på grund av akuta och sena 

komplikationer denna kroniska sjukdom kan ge (Agardh, 2010, s.9-13). 

Sena komplikationer vid diabetes typ 2 är framförallt skador i små och stora blodkärl samt 

nerver som kan leda till bland annat neuropati, erektionsproblem, svårläkta sår, hjärt-

kärlsjukdomar och nefropati. Dessa komplikationer orsakas av långvarigt högt blodsocker, det 

vill säga höga HbA1c - värden, rökning, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Genom 
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rökstopp, behandling av högt blodtryck och förhöjda blodfetter och framför allt god 

blodsockerkontroll minskas risken för dessa komplikationer (Alvarsson, Brismar, Viklund, 

Örtqvist & Östenson, 2010, s.129-139). För god kontroll av blodsockret krävs det dagliga 

insatser av patienterna själva. Den kanske största delen av behandlingen vid en kronisk 

sjukdom är egenvård och medlet för att uppnå den är bland annat patientundervisning. Det 

behövs en del kunskap om sjukdomen och vilka komplikationer den kan leda till för att kunna 

göra informerade val (Pagels, 2004). 

 

2.2 Patientens syn på sin diabetes 

När en patient ska förändra sitt liv och anpassa sig till sin sjukdom så är patientens syn på 

varför man drabbas av diabetes typ 2 viktigt. Tros orsaken vara något patienten själv ser sig 

kunna påverka är det lättare att genomföra förändringar än om orsaken ligger utanför ens 

möjlighet att påverka, till exempel arv eller arbetsmiljö. En annan viktig del är upplevelsen av 

sjukdomen. Den bild patienten har av sjukdomen har en påverkan på upplevelsen av att få 

diabetes typ 2 och hur det går att anpassa sig till den nya situationen. Patienten vet med sin 

kunskap att höga blodsockernivåer innebär diabetessjukdom men det behöver inte betyda att 

patienten upplever sig ha en sjukdom. Upplever patienten inte sig själv som sjuk blir det 

också svårt att tillgodogöra sig kunskap om sjukdom och sjukdomshantering.  Det kan ta lång 

tid innan sjukdomen är integrerad, det vill säga att patienten ser sig själv som en med diabetes 

typ 2 (Lundman, 2006, s. 62, 67, 69).  

Detta styrks av Hörnsten (2004) som menar att bara för att en person får en diagnos 

innebär det inte automatiskt ett accepterande av sjukdomen. För en del av deltagarna i studien 

sågs diabetes typ 2 som något naturligt förlopp i livet vid åldrande och när föräldrar och 

syskon bar på sjukdomen kom det inte som en överraskning. Medan andra deltagare såg 

sjukdomen som något onormalt och ofattbart som de drabbats av. Bilden som personen har av 

sjukdomen är i huvudsak relaterat till tidigare erfarenheter i livet snarare än all den 

information och kunskap som erhållits av vårdpersonal.  

För att lättare få en förståelse för hur patienten ser på sin sjukdom och orsaken till den 

finns personliga förståelsemodeller till hjälp. Dessa förståelsemodeller är viktiga verktyg för 

att kunna ge individualiserad omvårdnad genom att först försöka förstå hur patienten erfar sin 

situation. Det kan göras genom att ställa ett antal frågor som; ”Vad är diabetes för dig”? ”Vad 

orsakade det”?  ”Varför fick du det just nu”? ”Vad är det jobbigaste med att ha diabetes typ 

2”? ”Vad anser du behövs för att kunna klara av att leva med diabetes typ 2”? ”Vad är det 
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värsta som skulle kunna hända”? och ”Hur tror du att ditt liv ser ut om 5-10 år”? 

Förståelsemodellerna är inte statiska utan förändras över tid och är påverkade av personens 

sociala sammanhang, kultur, etnicitet och erfarenhet av sjukdom (Lundman, 2006, s. 69-71).  

    

2.3 Livsstilsförändring  

Eftersom diabetes typ 2 är en sjukdom som tilltagit i antal både nationellt och internationellt 

på grund av ändrade levnadsvanor som till exempel mycket stillasittande, stress, snabbmat 

och att vi äter mer och rör oss mindre, så visar flera studier på att livsstilsförändringar är 

värdefullt i behandling och förebyggande av sjukdomen (Pagels, 2004). 

Livsstilsförändringar som införs redan vid minskad glukostolerans ger goda chanser att 

förebygga diabetes typ 2 (Lindström et al., 2006). Trots att patienter med denna sjukdom fått 

bättre möjligheter genom medicinska framsteg att aktivt vårda och hantera sitt tillstånd, är det 

känt att personer med diabetes typ 2 har svårigheter med att ändra sin livsstil och följa 

rekommendationer (Johansson, Ekebergh, Dahlberg, 2008).  

Enligt studien av Ahlin & Billhult (2012) där endast kvinnor medverkade var 

upplevelserna av livsstilsförändring en inre kamp. När de inte lyckades införliva en ändring i 

livsstilen såsom att äta hälsosammare kost, motionera mera hittade de på anledningar att 

rättfärdiga så att livet kunde fortgå som tidigare. När familjen önskade mat som inte passade 

en diabetiker beskrev en deltagare att de övriga personerna i familjen och deras handlingar 

blev en ursäkt för att kunna fortsätta sitt ohälsosamma liv, att äta den mat som familjen 

önskade. Upplevelsen var att det var svårt att inte kunna äta den mat som övriga i familjen 

önskade eller på samma tidpunkt. När det fanns andra i familjen att ta hänsyn till 

konkurrerade sjukdomen med familjemedlemmarnas behov. De såg sig själva som offer för 

sjukdomen och att de var orättvist att de drabbats av denna sjukdom.  

Att insjukna i diabetes typ 2 innebär att helt plötsligt bli en annan person, en med diabetes. 

Detta kan göra att i början av sjukdomsförloppet när kroppen reagerar annorlunda än den 

brukar vill personen gärna hitta en annan förklaring till varför man känner en större törst och 

en annan trötthet än tidigare. Viljan att må bra och att allt ska vara precis som förut kan vara 

en anledning till att personen blundar för de symtom som sjukdomen orsakar och helt enkelt 

inte söker för besvären. Det är viktigt att sjukdomen inte tar för stor plats utan att livet får 

fortsätta så gott som tidigare men med en del förändringar såsom att äta hälsosammare men 

ändå kunna unna sig något ibland. Skillnaden mellan hur man bör leva och hur man faktiskt 

lever verkar vara för stor att hantera. Att ge upp sitt gamla liv och ikläda sig sin sjukdom 
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gentemot att fortsätta sitt gamla liv och förneka den kroppsliga obalansen är två 

motstridigheter som den drabbade får kämpa med (Johansson et al., 2008).  

Vid en livsstilsförändring behöver upplevelsen av fördelarna med denna förändring 

överväga upplevelsen av nackdelarna. Denna avvägning har större påverkan på beslut om 

livsstilsförändringar än upplevelsen av sjukdomen. Det handlar inte om förnuftiga fördelar 

och nackdelar utan om upplevelsen patienten har av att till exempel röka eller äta mycket 

godis. I detta stadium är patienten inte bekymrad över sina levnadsvanor och en förändring är 

långt borta. När patienten blir medveten om att beteendet kan medföra vissa risker och det 

sker en konflikt mellan beteendet och upplevelsen av fördelarna, startar en övervägning om 

förändring. Nästa steg är handling och då uttrycker patienten en önskan om 

beteendeförändring. Antingen lyckas patienten med att skapa en relativt bestående 

beteendeförändring eller så hamnar patienten tillbaka till det stadium där förändring är långt 

borta (Arborelius, 2001, s. 27, 35-36). 

 

2.4 Patientundervisning 

Målet med patientundervisning är att patienten ska uppnå god egenvård för att få ökad 

kontroll och tilltro till sin egen förmåga. Det är därför viktigt att patientundervisningen inte 

bara fokuserar på sjukdomen och dess hantering utan också ser till vardagslivet och 

livskvaliteten för patienten (Pagels, 2004).  

Patientutbildning har varit och är en högt prioriterad uppgift för sjuksköterskan. Än mer 

idag då ekonomiska resurser för sjukvården har minskat och kravet på patienterna och deras 

egenansvar har ökat. Patientundervisning bygger på att ta reda på vilken kunskap patienten 

faktiskt har om sin sjukdom och vad behovet är. Idag när vi lever i ett samhälle där 

information lätt går att söka fram på Internet så kan det vara att den informationen inte alltid 

är förankrad i vetenskapen vilket ställer krav på sjuksköterskan som får hjälpa patienten 

värdera informationen, sammanfatta och tolka den (Pilhammar-Andersson, 2007, s. 12-15). 

Information hanteras olika av olika människor, en del kan bara ta till sig lite information, 

dels för att de kanske inte vill ha den informationen som ges eller att den inte överhuvudtaget 

uppfattas. Andra har inga problem med att ta till sig den information som ges (Wikblad, 2006, 

s. 183-184). Sjuksköterskan behöver reflektera över hur informationen ges men också över 

hur de själva ser på möjligheter att påverka för att uppnå varaktiga attityd- och 

beteendeförändringar så att patienten förbereds på att kunna fatta beslut rörande sin egenvård 

(Pagels, 2004). Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
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legitimerad sjuksköterska kunna identifiera patientens behov av information samt bedöma hur 

det behovet kan tillgodoses (Socialstyrelsen, 2005). 

Traditionell patientundervisning i egenvård vid diabetes typ 2 har använts i syfte att styra 

patienten till att följa de omvårdnadsrekommendationer som ges av sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal. Genom att förmedla information på ett genomtänkt sätt så ska patienten 

förändra sitt beteende och de som är mer följsamma får en positiv förstärkning när de uppnår 

de resultat som förväntas av dem. Om patienterna inte uppnår det som förväntas av dem är det 

lätt att sjuksköterskan känner sig misslyckad (Funell, 2006, s. 53).  

Sjukvården har länge styrts av ett följsamhetstänkande så kallad compliance, där 

sjuksköterskan talar om för patienten vad som ska göras och som sedan förväntas utföras av 

patienten. Detta kan under vissa förutsättningar fungera bra men inte för alla patienter vilket 

har resulterat i att ett annat förhållningssätt som kallas empowerment, vuxit fram (Wikblad, 

2006, s.180). Empowermentbegreppet lägger tyngdpunkten på att utveckla patientens egen 

förmåga att ta kontroll över sin sjukdom och förändring av beteenden. Den dagliga 

omvårdnaden vid diabetes typ 2 utförs av den sjuke själv som därmed har ett personligt 

ansvar för välbefinnande och hantering av sin sjukdom (Funnell, 2006, s. 53-54).  

Funnell och Weiss (2009) uttrycker att sjuksköterskor vill få patienter att göra som de 

säger åt dem för deras eget bästa och talar då samtidigt om att patienten inte är kompetent nog 

för att fatta sina egna beslut rörande sitt liv och hälsa, vilket kan resultera i frustration både 

för sjuksköterskan och för patienten. Sjuksköterskan för att hon/han känner ett ansvar för 

patientens beteende och resultat och patienten för att deras oro och frågor inte blir 

uppmärksammade och besvarade. En viktig aspekt när det gäller empowerment är att 

sjuksköterskan är ansvarig inför patienterna men inte för patienternas resultat. Det är viktigt 

att både patient och sjuksköterska arbetar mot samma mål och att målen är utformade av 

patienten själv så att de passar med det liv som patienten lever. Sjukvårdspersonalen ska inte 

tala om för patienten vad som ska göras utan vara mer som ett stöd och bollplank för att få till 

stånd en tillfredsställande planering som på sikt ska leda till att patienten uppnår de uppsatta 

målen. Enligt Anderson & Funnell (2010) är förhållningssättet vid diabetes typ 2 och 

empowerment att hjälpa patienten välja meningsfulla och realistiska mål som är relaterat till 

viktnedgång, mathållning och fysisk aktivitet.  
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2.5 Egenvård och dess betydelse för patienter med diabetes typ 2 

Egenvård är en betydande del av behandlingen vid en kronisk sjukdom. Begreppet egenvård 

kom ursprungligen till för vård av lättare sjukdomstillstånd som med enkla medel kunde 

klaras av på egen hand. Idag ställs det större krav på att patienterna ska kunna hantera svåra 

sjukdomar som diabetes för att inte drabbas av komplikationer. Att leva med diabetes typ 2 

kräver en stor och kvalificerad insats av den som har sjukdomen eftersom patienten ska kunna 

göra medicinska överväganden. För detta behövs goda kunskaper och kontinuerlig utbildning 

samt handledning. Den viktigaste uppgiften som vården har är att förmedla kunskap som 

patienten kan ta till sig och förstår för det är det som ligger till grund för den egenvård som 

patienten ansvarar för i det dagliga livet. Egenvård vid diabetes typ 2 är ett vitt begrepp som 

innefattar hur diabetesbehandlingen hanteras i det dagliga livet såsom att ta sitt insulin, 

tabletter och kostbehandla men att även känna till hur komplikationer yttrar sig och hur dessa 

ska skötas. Det gäller också för patienten att känna till vad som går att hantera själv och när 

det blir dags att be om hjälp och uppsöka sjukvård (Berne & Sörman, 2010, s. 209-210).  

I en studie av Pagels (2004) framkom det att egenvård vid kronisk sjukdom kan upplevas 

olika beroende på vem man är och hur man har det för tillfället. Egenvård ökade 

möjligheterna till god livskvalitet för många. Motivationen låg i att få känna sig frisk och så 

normal som möjligt samtidigt som man kände en rädsla för att komplikationer kunde uppstå 

om man inte skötte sig. Ett egenvårdsengagemang fick några av patienterna att känna en viss 

frihet, att de själva kunde påverka sin situation och på så sätt ta kommandot över sin sjukdom. 

För andra kändes egenvården som en tung belastning och då speciellt om förmågan till 

egenvård var nedsatt på grund av nedsatt hälsotillstånd eller hög ålder och där det endast 

kändes som en befrielse att någon annan tog kommandot.  

  

2.6 Problemformulering 

Diabetes typ 2 ökar i Sverige och i världen. Sjuksköterskan möter patienter med diagnosen 

oavsett var inom vården hon eller han jobbar. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

undervisa patienter i egenvård för att minska risken för akuta och sena komplikationer. En 

stor del av personerna med diabetes typ 2 följer inte de livstilsrekommendationerna som ges 

med syftet att uppnå god metabolisk kontroll och i sin tur minska risken för komplikationer. 

Vad är det som påverkar förmågan att leva efter dessa rekommendationer och hur kan 

sjuksköterskan använda sig av den informationen i mötet med patienten? 

 



  7 (32) 
 

3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av vad som underlättar respektive 

försvårar förmågan till egenvård vid diabetes typ 2.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Orems egenvårdsteori 

Orems egenvårdmodell består av tre olika teorier: teorin om egenvård, egenvårdsbrist och 

teorin om omvårdnadssystem (Orem, 1995, s.3-37). 

 I teorin om egenvård ingår tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Orems definition av egenvård är: utförande av sådana aktiviteter som 

individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande. Egenvårdsbehov är insikten om handlingar som behövs utföras för att fungera 

och utvecklas som människa. För att vara rustad för att möta behoven behövs kunskap, 

motivation och mentala och praktiska färdigheter. Egenvårdskrav är alla de 

egenvårdsaktiviteter tillsammans som måste utföras för att tillgodose individens basala, 

utvecklingsmässiga och hälsorelaterade egenvårdsbehov. Huvudtesen i Orems egenvårdsteori 

utgår från att människor i allmänhet har både den förmåga och motivation som krävs för att 

handla i syfte att främja sin hälsa och förebygga sjukdom (Orem, 1995, s.103-112). 

 Teorin om egenvårdsbrist innehåller två centrala begrepp: egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet är en komplex, inlärd förmåga att tillgodose de 

egna kontinuerliga behoven av vård. Egenvårdsbegränsning innebär begränsningar i 

personens egenvårdskapacitet som kan bero på begränsade kunskaper, begränsad förmåga att 

bedöma och fatta beslut och begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. 

Egenvårdsbrist förklaras som när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet. Det vill 

säga när personen inte är kapabel att själv utföra egenvård är personen i behov av omvårdnad 

från andra personer (Orem, 1995, s.212, 225-240). 

 Teorin om omvårdnadssystem består av tre centrala begrepp: omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet är de kunskaper, 

färdigheter och egenskaper som en sjuksköterska har för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder 

och som ska ersätta den egenvårdskapacitet som patienten inte har. Hjälpmetoder är metoder 

som vägledning, stöttning eller undervisning och som sjuksköterskan kan använda sig av för 

att öka förmågan till egenvård hos patienten. De tre omvårdnadssystemen används för att 

strukturera omvårdnaden genom att identifiera sjuksköterskans och patientens roll. Det 
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fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet är för patienter som inte kan utföra 

egenvårdshandlingar på grund av oförmåga till självständiga och kontrollerade kroppsrörelser 

på grund av till exempel koma eller funktionsnedsättning. Det delvis kompenserade 

omvårdnadssystemet är för patienter som kan utföra vissa egenvårdshandlingar men behöver 

hjälp av sjuksköterskan. Det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet är för patienter som 

själva ska utföra egenvårdshandlingar. Orem betonar att målet med omvårdnaden är att om 

möjligt hjälpa patienten till självständighet i egenvård och därför bör omvårdnadssituationen 

om möjligt gå från det fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet till det 

stödjande/undervisande omvårdnadssystemet (Orem, 1995, s. 16, 247, 306-311). 

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 

Metoden för detta arbete är litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s.133) ska 

litteraturöversikter ge en överblick av det aktuella kunskapsläget i ett visst ämnesområde till 

exempel omvårdnad. Genom att studera rapporter och forskningsartiklar får man den aktuella 

uppdateringen.  

 

5.2 Litteratursökning 

5.2.1 Urval 

Inklusionskriterierna är att artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. De ska ha en 

sammanfattning och vara vetenskapligt granskade. Artiklarna ska vara publicerade i en 

omvårdnadstidskrift eftersom arbetet ska vara tydligt förankrat i huvudområdet, det vill säga 

vårdvetenskap och artiklarna till denna översikt ska se på diabetes typ 2 från ett 

omvårdnadsperspektiv. Genom att endast välja artiklar från omvårdnadstidskrifter blir det 

enklare att utesluta artiklar med fokus på det medicinska. Studierna får vara genomförda i 

olika länder för att få mångfald. Detta är viktigt på grund av att vi möter patienter från olika 

länder med denna problematik och för att få en förståelse för om och i sådana fall hur kulturen 

inverkar på upplevelsen av sjukdomen. Exklusionskriterierna är att artiklarna inte ska vara 

äldre än sju år. Artiklarna ska vara från år 2005 och framåt för att få den senaste kunskapen 

men också för att begränsa resultaten av sökningarna eftersom diabetes typ 2 och egenvård är 

ett brett ämne.  

 Titlar lästes och valdes ut efter relevans för ämnet. Utifrån att ha läst sammanfattningen 

valdes artiklar ut för fortsatt granskning av studiernas kvalitet. Friberg (2012, s. 126) skriver 
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att kvalitativa studiers kvalitet kan granskas genom att titta på om syftet är klart formulerat, 

hur metoden är beskriven, hur data har analyserats och vad resultatet säger. Artiklarna som 

visade på god kvalitet lästes i sin helhet och värderades.  

 En av de tio artiklarna som valdes ut till resultatet är publicerad i en annan tidskrift än 

omvårdnadstidskrift. Eftersom artikelns syfte var att titta på vårdpersonalens stöd till 

patientens hantering av diabetes typ 2 där sjuksköterskan ingår samt att artikelns 

implikationer till vården riktar sig till sjuksköterskor gjorde att författarna till denna uppsats 

valde att ha med artikeln. I några av artiklarna skriver författarna vårdpersonal. Författarna till 

denna uppsats har valt att endast ha med artiklar där sjuksköterskan ingår i begreppet 

vårdpersonal. Det framgår i varje artikel som använder begreppet vårdpersonal att det 

inkluderar även sjuksköterskan. 

 

5.2.2 Datainsamling 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed. De sökningar som 

gjordes i Cinahl var med sökorden diabetes mellitus type 2, nurs*, compliance, self care i 

olika kombinationer. Sökning i Medline skedde med sökorden diabetes type 2, nurs*, patient 

education, compliance, self-management. För sökningen i Pubmed användes sökorden 

empowerment, diabetes type 2. Dessa sökord kom författarna fram till genom att använda 

MeSh. Alla sökningar gjordes med avgränsningen Peer Reviewed för att endast få fram 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sökningar har gjorts för att sedan kritiskt 

granska litteraturen inom problemområdet. En artikel hittades i referenslistorna på redan valda 

artiklar. Bibliotekskataloger har använts för att hitta information om diabetes. 

 

5.3 Analys 

För att kunna göra en analys krävs en överblick av materialet. Därför ska studierna läsas om 

flera gånger för god förståelse av innehållet och särskilt resultatet. Studierna bör 

sammanfattas i en tabell för stöd under analysarbetet. Därefter ska likheter och skillnader i 

artiklarna identifieras. Till en början ska likheter och skillnader identifieras i artiklarna när det 

gäller syfte, teoretisk utgångspunkt, metod och analyssätt. När kvalitativa artiklar analyseras 

ska likheter och skillnader hittas i artiklarnas resultat och sorteras under en rubrik med 

liknande innehåll. På så sätt bildas kategorier som i sin tur kan delas in under teman (Friberg, 

2012, s.140-141).  
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 Artiklarna lästes flera gånger var för sig för att få en egen uppfattning av innehållet och för 

en god överblick av materialet. Matrisen över utvalda artiklar till resultatet för denna 

litteraturöversikt användes som översiktstabell för stöd i analysarbetet för att identifiera 

likheter och skillnader i artiklarna. Därefter identifierades likheter och skillnader i artiklarnas 

resultatdelar. Dessa likheter och skillnader kodades och delades därefter in i olika kategorier 

med liknande innehåll. Åtta kategorier bildades och därefter identifierades två teman. Ena 

temat var resurser för egenvård med kategorierna stöd som resurs, värdefull kunskap som en 

resurs, motivation som en resurs och självbestämmande som en resurs i hanteringen av 

diabetes typ 2. Det andra temat var hinder för egenvård med kategorierna åldersrelaterade 

hinder, hinder i vårdmötet, patientens syn på sin roll i sjukdomsprocessen som ett hinder och 

kultur som ett hinder för egenvård. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

En strävan var att ha med artiklar i vilka det framgick att etisk övervägning har gjorts eller att 

studierna har fått tillstånd från en etisk kommitté. Detta för att ett godkännande visar på att 

författarna har fört ett etiskt resonemang som enligt Friberg (2012, s. 139) är något som bör 

tänkas på i granskningen av studiens kvalitet. I alla förutom en artikel framgår det tydligt att 

studien har blivit godkänd av en etisk kommitté. I artikeln där det inte står om studien har 

blivit godkänd av en etisk kommitté framkommer det att informerat samtycke har hämtats.  

Författarnas intention är att återge artiklarna så sanningsenligt som möjligt i resultatdelen 

samt att reflektera över förförståelsen vid sökning och granskning.  

   

7 Resultat 

Resultatet presenteras under två teman, resurser samt hinder för egenvård. De består i sin tur 

utav fyra kategorier under varje tema.  

 

7.1 Resurser för egenvård  

7.1.1 Stöd som en resurs 

Stöd framkom i studierna som en viktig resurs för att hantera sin egenvård vid diabetes typ 2. 

Stödet kan vara i form av stöd från vårdpersonal, anhörigstöd och gruppstöd och dessa 

ersätter inte varandra. I studien av Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008) visade 

resultatet på att ha kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterska är nödvändigt för att känna 

stöd och få motivation till daglig hantering av sin diabetessjukdom. Deltagarna i studien hade 
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ingen bra erfarenhet av att byta sjuksköterska mitt under behandling då den nya 

sjuksköterskan inte hade hela historien och på grund av tidspress inte hade tid att inhämta den. 

I studierna av Oftedal, Karlsen och Bru (2010b) och Edwall et al. (2008) framkom det att bli 

bekräftad som en unik person, och inte enbart som en diagnos fick patienterna att känna 

förtroende för sjuksköterskan. Detta resulterade i att patienterna fick ett ökat självförtroende 

till att genomföra egenvård och blev mer följsamma till att lyssna på vad sjuksköterskan sa. I 

samma studier framkom det att få återkoppling från sjuksköterskan på vad patienterna gjorde 

bra och mindre bra gav patienterna kraft att använda i hanteringen av sin sjukdom och genom 

positiv återkoppling blev de mer motiverade till att fortsätta leva hälsosamt. Det visade sig 

också i studien av Edvall et al. (2008) att det fanns ett behov av regelbundet stöd för att 

påminna och öka förståelsen för sjukdomsförlopp och de krav som ställdes på patienten vid 

diabetes typ 2 och att stödet hjälpte dem att öka förståelsen för det dagliga livet och bemästra 

denna sjukdom. Genom stöd från sjuksköterskan utvecklade patienterna en vilja att ta ansvar 

för egenvården.  

I studien av Furler et.al. (2008) nämnde deltagarna i en av grupperna att de kände ett starkt 

stöd i att få utbildning från olika vårdprofessioner såsom dietister, diabetessjuksköterskor, 

sjuksköterskor och fotvårdsspecialister. Dessa gav en ovärderlig kunskap som de inte kunnat 

få någon annanstans. De valde ofta en person inom de olika vårdprofessionerna med vilka de 

bildade en personlig kontakt som de kunde nyttja när de kände behov av stöd.  

Anhörigstöd i form av stöd från familj eller vänner var en viktig faktor för att kunna 

hantera sin diabetessjukdom. De fanns som hjälp att till exempel påminna om träning, 

medicinering och matvanor (Song, Lee & Shim, 2009; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006).  

Det framkom i studierna av Song et al. (2009) och Furler et al. (2008) att stöd från makar 

skiljer sig åt. Kvinnors stöd till männen var hälsosam matlagning, övervakning av matintag 

och stöttning vid dagliga övningar. Männens stöd bestod i att påminna kvinnan att ta sin 

medicin.  

Att delta i en grupp för personer med diabetes typ 2 gav stöd genom att utbyta erfarenheter 

och lära av varandra. Många nya råd var inte alltid så lätta att ta till sig och då fanns andra i 

samma situation som deltagarna kunde reflektera och diskutera med. Att diskutera känslor 

som rädsla och frustration kunde vara till hjälp för att hitta motivation till att själv hantera sin 

sjukdom (Oftedal et al., 2010b; Nagelkerk et al., 2006).   

Det fanns fördelar med att tillhöra en grupp och en gemenskap där alla sitter i samma sits.  

Att förändra vanor var mycket lättare när flera satt i samma situation. Dessutom att lyssna på 

andra hjälpte det till att ompröva sitt eget beteende och skapa nya strategier. Aktiviteter som 
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till exempel laga hälsosammare mat och utöva motion i grupp stimulerade och underlättade 

nya positiva vanor (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010a; Song et al., 2009). 

 

7.1.2 Värdefull kunskap som en resurs 

För deltagare i studien av Song et al. (2009) var det viktigt att veta hur man förebygger 

komplikationer, att bli påminda om vikten och nyttan av egenvård för att motivera till att 

genomföra egenvård.  

När vårdgivare saknade kompetens, den senaste uppdateringen inom ämnet eller inte 

anpassade informationen efter individuella behov så var det svårt för deltagarna att känna 

förtroende för vårdgivaren. Några av patienterna beskrev att de hade mer kompetens än de 

professionella vilket gjorde de mindre trygga med den information de fick (Hörnsten, 

Lundman, Selstam & Sandström, 2005).  

Att bli styrd i en sjukdomsprocess innebar att uppdateras med nödvändig kunskap som 

ledde till insikt i sjukdomen och vad som händer i kroppen. (Edwall et al., 2008). 

I studien av Oftedal et al. (2010b) framkom det fördelar med att ett partnerskap mellan 

vårdgivare och patient med diabetes inrättades. Några av deltagarna definierade partnerskap 

som när kompetens från vårdgivare möter egna kunskaper så kompletterar det varandra.  

Personalen hade kunskap och kompetens om diabetes och dess behandling, medan deltagarna 

var experter på deras dagliga liv med diabetes. Att få information om vad man kan äta och 

inte bör äta var viktig kunskap att bära med sig samt när man ska ta en blodglukostest, hur 

ofta och varför man tar det (Oftedal et al., 2010b; Nagelklerk et al., 2006; Holmström & 

Rosenqvist, 2005).   

 

7.1.3 Motivation som en resurs 

En stark motivation till att utöva egenvård var önskan om att få ett långt, friskt liv utan 

komplikationer och till sin hjälp få information om hur det kan göras på bästa sätt. Värdet av 

ett långt friskt liv kunde innefatta en önskan att få se sina barn och barnbarn växa upp. Att få 

en god livskvalitet genom att slippa komplikationer när man blir äldre (Oftedal et al., 2010a; 

Song et al., 2009). 

I studien av Oftedal et al. (2010a) framkom det att motivation till att äta hälsosam kost var 

hos en del av deltagarna en stark önskan att undvika medicinering. Det framkom också i 

studien att känslan av kroppsligt välbefinnande vid minskad vikt och fysisk träning ingav 

motivation till att äta bättre. Hopp om att orka fortsätta arbeta gav motivation till att sköta 

egenvård. En av deltagarna hade ett arbete som krävde ett hälsointyg på att deltagaren inte 
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gick på insulin, vilket ställde stora krav på att äta rätt och motionera. Andra deltagare i studien 

ansåg att arbetsvillkor och att sköta om sin diabetes inte alltid var förenliga. De fanns de som 

var hårt belastade på arbetet och jobbade mycket övertid vilket innebar att det blev svårt att 

dels gå på uppföljning hos vårdgivare samt att hålla ett sunt kostintag.  

I studien av Oftedal et al. (2010b) framgick det att motivationen kunde ökas genom att 

patienterna fick mer information om vad de borde och inte borde göra när de fått diagnosen 

diabetes typ 2. Till exempel vad man ska handla och tillreda för mat och praktiska råd vid 

blodglukostest. Brist på praktiska råd nedsatte deltagarnas förmåga att använda sådan 

information som ett verktyg i egenvård.  

 

7.1.4 Självbestämmande som en resurs i hantering av diabetes typ 2 

I studien av Oftedal et al. (2010a) uttryckte deltagarna att det var av stor vikt att få bestämma 

själva när det gällde att utföra egenvård vid diabetes typ 2. Att ha den friheten att få uttrycka 

sina åsikter och besluta om vilka åtgärder som ska sättas in men att också ha rätten att vägra 

behandling. Det framkom också att det var viktigt att kunna ställa krav på sin läkare, att kunna 

få det man vill ha som till exempel insulin.  

Detta styrks i studien av Hörnsten et al. (2005) där en av deltagare berättade att det var 

viktigt att ens krav blev respekterade. För deltagaren var det ingen livskvalitet att gå på en 

strikt diet utan denne föredrog insulinbehandling istället. De patienter som upplevde att deras 

kliniska möten med vårdpersonalen präglats av respekt för patienternas svaghet och styrkor 

samt erfarenhet av att leva med diabetes typ 2, kände sig värdiga som personer.  

Studien av Song et al. (2009) visade att de flesta av deltagarna hade utformat personliga 

metoder som uppmuntrade dem till egenvård och att göra det till en vana när det gäller kost, 

motion, ta hand om sina fötter och komma ihåg att ta mediciner. Några av deltagarna 

betonade att för att klara av egenvård behöver man skapa nya goda vanor. 

När patienterna blev skickliga på att hantera sin vård vid diabetessjukdomen så gav det en 

känsla av säkerhet och oberoende och behovet av rutinkontroller hos en sjuksköterska 

minskade. Att veta att sjuksköterskan kunde kontaktas per telefon om det fanns behov 

skapade en enorm känsla av säkerhet. Att ha kontinuerliga kontroller och få utvärdering av 

sjukdomen ingav en försäkran att ”kroppen” var frisk. Detta samarbete mellan sjuksköterskan 

och patienten var ett viktigt medel för att hjälpa patienten att känna sig trygg och säker i sin 

egenvård (Edvall et al., 2008).  

 



  14 (32) 
 

7.2 Hinder för egenvård 

7.2.1 Åldersrelaterade hinder 

I studien av Song et al. (2009) var hinder till förmågan att sköta sin egenvård fysiska och 

kognitiva begränsningar relaterat till patientens ålder. Glömska relaterat till ålder påverkade 

följsamheten till medicinering. Deltagare med tablettbehandlad diabetes glömde bort att ta 

sina tabletter i tid och ibland att ta dem överhuvudtaget. Även fysiska sjukdomar och besvär 

relaterat till åldern påverkade förmågan att utföra fysisk aktivitet på grund av smärta och 

obehag. Detta tas även upp i studien av Oftedal et al. (2010a) där deltagare berättade att 

utförandet av fysisk aktivitet begränsades av muskelsmärta. 

 

7.2.2  Hinder i vårdmötet 

Egenvårdsförmågan påverkades till stor del av mötet med och relationen till vårdpersonalen.  

Ett hinder i vårdmötet som förekom i flera artiklar var brist på information och oförmåga att 

ta till sig information på grund av att informationen som gavs var generell och inte anpassad 

till varje individ och deras vardag. Möten där vårdpersonalen enbart fokuserade på sjukdomen 

diabetes och inte på personen framför sig ledde till att patienten kände sig reducerad till en 

sjukdom och förbisedd som person. Studiedeltagare menade att detta blev ett hinder för deras 

egenvård eftersom deras individuella mål skiljde sig från vårdpersonalens generella mål. 

Detta var en anledning till att patienterna inte kom överens med sin sjuksköterska eller läkare. 

När vårdpersonalen planerade och styrde utifrån generella mål och checklistor istället för att 

anpassa sig till individen framför sig ledde detta till att patienten kände sig osäker och otrygg 

angående informationen, sin sjukdom och hur de ska hantera sjukdomen (Hörnsten et al., 

2005; Nagelkerk et al., 2006; Björk Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä, 2012). 

Studiedeltagare uttryckte att det skulle vara enklare för dem att hantera sin egenvård om 

informationen och de praktiska råden anpassades efter individen men att vårdpersonalen 

varken lyssnade eller frågade om patientens åsikt. Sjuksköterskorna och läkarna talade om för 

patienten hur egenvården ska gå till utan dennes medbestämmande. En deltagare berättade att 

vårdpersonalen endast pratar om insulindoser och blodsockerkontroller men att egenvård är så 

mycket mer (Oftedal et al., 2010b).  

 Missförstånd och brist på information var en annan faktor i mötet med vårdpersonalen som 

togs upp i flera studier. Otillräcklig information om kost och dess påverkan på kroppen ledde 

till missförstånd om vad som är bra respektive dåligt att äta vid diabetes. Patienter som fick 

råd om att minska på fettinnehållet i maten för att gå ned i vikt gjorde detta men fortsatte att 
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äta lika mycket kolhydrater. När blodsockret sedan visade sig vara högt efter en måltid rik på 

kolhydrater men med mindre eller inget fett kunde inte patienterna förstå hur det kom sig 

eftersom de trodde att det var fettet som orsakade höga blodsockervärden (Holmström & 

Rosenqvist, 2005). Bristen på information och praktiska råd angående blodsockerkontroller 

och betydelsen av de värden som visas ledde till missförstånd. En patient beskrev att ingen 

förklarade resultaten av de senaste blodproverna, om resultaten var bra eller dåliga och hur de 

var i jämförelse med förra proverna. En annan deltagare berättade att husläkaren säger att 

blodsockerkontrollerna varken är användbara eller nödvändiga för patienter med diabetes typ 

2 (Oftedal et al., 2010b). I studien av Björk Brämberg et al., (2012) framkom det att 

missförstånden och bristen på information uppstod för att sjuksköterskan inte lyssnade på vad 

patienten sade. Under ett möte frågade sjuksköterskan patienten om dennes matvanor och 

patienten förklarade att det har varit dåligt med aptiten på sistone och att frukosten ibland 

består endast av en kopp kaffe varpå sjuksköterskan svarade att ”kaffe är inte mat, det är 

bättre att äta en morot”. Sjuksköterskan fortsatte med mötet och nästa punkt på checklistan 

över ämnen att ta upp istället för att undersöka vad den dåliga aptiten kunde bero på. 

 

7.2.3 Patientens syn på sin roll i sjukdomsprocessen som ett hinder. 

Hur patienter ser på sig själva i sin sjukdom spelade roll för egenvården. Patienter som intog 

en passiv roll i sjukdomsbilden hade svårare för de rutiner som egenvård innebär. Dessa 

patienter hade svårt att kontrollera blodsockret och oroade sig för komplikationer men kände 

att de inte klarade av egenvården ensamma och hade ett stort behov av stöd från sjukvården. 

Däremot hade de lite förtroende för sjukvården och var ute efter att byta sjuksköterskor och 

läkare till någon som förstod de bättre. Patienter som ansåg att ansvaret för egenvården ligger 

hos patienten själv antog en aktiv roll i att utföra egenvård och följa rekommendationer. 

Studien visar på ett samband mellan patientens självbild, ansvar för egenvården och 

glykemisk kontroll (Veg, Rosenqvist & Sarkadi, 2006). 

 I studien av Oftedal et al. (2010a) uttalade deltagare att egenvården påverkades negativt av 

att inte vilja skilja sig från mängden. Några förklarade hur deras självbild hindrade de från att 

träna på gym eftersom de kände sig osäkra och sårbara över att som överviktig behöva träna 

bredvid vältränade personer. Även känslan av att vara annorlunda på grund av sin diabetes 

utgjorde ett hinder när det gällde att följa rekommendationerna om mat. Studiedeltagare 

uttryckte att det vid sociala sammanhang som middagar och fikapauser på jobbet var svårt att 

äta enligt rekommendationerna som finns på grund av viljan att inte skilja sig från mängden.   
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 Brist på självdisciplin nämndes också som ett hinder för egenvård. Kunskapen om vad som 

bör göras fanns men att det ibland blev svårt att välja rätt i alla fall. Det kom fram att det var 

svårast med självdisciplinen när det gällde kost och träning. Frestelsen att äta god men onyttig 

mat blev ibland för stor, speciellt när det gällde mat med högt fett- och sockerinnehåll. En 

deltagare berättar att ibland kretsar tankarna endast kring choklad och då blir att det äts 

choklad. När det gällde motion och fysisk aktivitet orsakade bristen på självdisciplin att en 

deltagare tog bilen till affären och åkte hiss istället för att gå till affären och ta trapporna 

(Song et al., 2009; Oftedal et al., 2010a). 

 

7.2.4 Kultur som ett hinder för egenvård 

Kulturella faktorer kan ha en negativ påverkan på egenvården. Det visade sig vara svårt för 

män i den koreanska studien att tacka nej till alkohol i sociala sammanhang. Att bjuda på 

alkohol i sociala sammanhang och speciellt män emellan är ett sätt att visa gästfrihet. Det 

skulle därför vara oförskämt att tacka nej till alkohol i sociala sammanhang när en annan man 

bjuder. En annan deltagare nämnde att det är kvinnans uppgift att passa barnbarnen under 

dagen. Sedan är det andra sociala aktiviteter och andra uppgifter som tar upp ens tid så att det 

blir svårt att hinna utföra egenvård som att träna och inspektera fötterna. Även vädret och 

bostadsförhållandena påverkade egenvården. Medverkande i studien talar om att det blev 

svårt att motionera under den kallaste delen av vintern och den varmaste delen av sommaren 

eftersom de flesta motionerar utomhus, det blir då alldeles för kallt respektive varmt för att 

vistas utomhus. Även fotvården påverkades eftersom några av studiedeltagarna inte hade 

tillgång till varmt vatten utan var tvungna att koka vatten för att kunna tvätta fötterna och då 

hände det ibland att det inte blev någon fotvård (Song et al., 2009).  

I studien av Furler et al. (2008) har författarna valt att särskilt ha med ulandsfödda 

studiedeltagare, i detta fall med turkiska och arabiska som modersmål, för att undersöka 

kulturens betydelse på egenvård hos personer med diabetes typ 2. Det visade sig att i 

hanteringen av sin sjukdom var det mycket viktigt för de utlandsfödda att göra förändringar i 

sin vardag med syftet att minska på stress och hålla sig lugn. Att minska på stress var 

viktigare än att genomföra andra förändringar som gällde kost och motion. Även tankarna 

kring varför deltagarna hade drabbats av diabetes skiljde sig åt mellan deltagare födda i 

Australien och utlandsfödda deltagare. Stress ansågs vara den främsta orsaken till sjukdomen 

bland utlandsfödda deltagare. En deltagare berättade att makens bortgång orsakade mycket 

stress och att det var anledningen till att deltagaren ett år senare fick diagnosen diabetes typ 2.   
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion   

Uppsatsen gjordes som en forskningsöversikt då det enligt Friberg (2012, s.133) är en 

passande metod för att sammanställa den dokumenterade forskning som finns inom ett 

område. Ett syfte och problemformulering utformades tidigt i arbetsprocessen och som sedan 

låg till grund för artikelsökningen. Syfte och problemformulering har sedan omarbetats något 

under arbetets gång. Syftet som till slut bestämdes var att beskriva patienters upplevelser av 

vad som underlättar respektive försvårar förmågan till egenvård vid diabetes typ 2.  

Artiklarna behandlar på olika sätt patientens upplevelser av diabetes typ 2 och egenvård. 

Alla artiklarna svarar på syftet men artikeln av Veg et al. (2006) har i efterhand visats sig vara 

mindre lämplig för syftet eftersom artikelförfattarna profilerar patienterna utifrån hur de har 

svarat på frågor istället för att beskriva patientens upplevelser av egenvård. Artiklarna i 

sökningen där studierna var genomförda i olika länder valdes att ha med i denna översikt för 

att få en förståelse för om och i sådana fall hur egenvården kan påverkas av kulturen som 

patienten lever i.  

Analysen av materialet gjordes enligt instruktioner i Friberg (2012, s140-141). Däremot 

var det svårt att bestämma antalet kategorier och rubrikerna till kategorierna. Två teman, 

resurser som ett tema och hinder som ett tema valdes men detta kunde ha gjorts på ett annat 

sätt genom att välja att bara ha ett tema med ”resurser och hinder” och att resurser och hinder 

fick komma under varje kategori.   

Orems egenvårdsteori har valts som teoretisk utgångspunkt för att teorin på ett relativt 

begripligt sätt förklarar egenvård som är syftet med denna uppsats.  
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Stödjande i egenvård 

Eftersom diabetes typ 2 inte är en sjukdom som går att bota utan individen får leva med den 

hela livet så ställer den vissa egenvårdskrav på patienten för att kunna se fram emot ett liv 

utan komplikationer. Då är det viktigt att tydliggöra vad patienter upplever påverkar 

egenvårdsförmågan. Detta för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att se sin 

egenvårdskapacitet i förhållandet till egenvårdskrav som sjukdomen ställer och som sedan ska 

leda till självständighet i egenvård. Egenvård är en stor del av behandlingen vid diabetes typ 2 

och den är patienten själv ansvarig för.  

Det har framgått av resultaten att tillgången till stöd är en betydelsefull resurs, både stöd 

från vårdpersonal, anhöriga och i form av gruppstöd. Finns det ett behov av stöd för att kunna 

utöva egenvård säger Orem (1980, s.58) att då ska vårdpersonalen finnas där för patienten.  

Stöd från vårdpersonal blir en hjälpmetod i omvårdnaden som bidrar till att öka individens 

egenvårdskapacitet. De hjälpmetoder som sjuksköterskan ska använda sig av i det 

stödjande/undervisande omvårdnadssystemet för att hjälpa patienten att öka sin egenförmåga 

har bekräftats av resultatet i denna översikt. Att vägleda, ge stöd och undervisa är alla 

handlingar som sjuksköterskorna i artiklarna har använt sig av och som har lett till 

egenvårdsförmåga hos patienterna. 

Orems teori betonar individens ansvar vilket innebär att patienten får säga till själv när 

hon/han behöver stöd från vårdpersonal för att kunna hantera egenvård. Stöd kan då inte ses 

som en yttre resurs att tillgå utan som en strategi för att patienten ska kunna uppnå sina mål. 

Detta bygger på att patienten har motivation och en självständighet i hanteringen av sin 

diabetes för att själv vara aktiv och söka stöd.  

I flera studier framkom det att anhörigstöd var en viktig del i sjukdomshanteringen. De 

fanns för att påminna och stötta att ta mediciner, äta bättre och motionera. Enligt Orem (1995) 

kan familjen utgöra ersättare för den bristande förmågan till egenvård genom att uppmuntra, 

vägleda och genomföra handlingar som blodglukostest (s. 10-12, 104). Det underlättar för 

diabetikern om familjen också är beredd att lägga om sin kost, och även visa hänsyn genom 

att inte äta godis framför den som vill men inte bör.  Det kan ju tänkas att familjen är 

hänsynstagande i början av ett insjuknande men så småningom återgår till gamla vanor igen 

och vilket då kan resultera i att det uppstår hinder för den diabetessjuke att utföra egenvård. 

Det framkom att utbildning för anhöriga skulle underlätta situationen, att få en ökad förståelse 

för vad det innebär att bli frestad av alla godsaker som man måste låta bli. Detta bekräftas i 
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studien av Ahlin & Billhult (2012) där det framkom att sjukdomens egenvårdskrav 

konkurrerade med andra människors behov när övriga i familjen ville äta sådan mat som inte 

passar för en person som har diabetes typ 2, och då fick familjens krav komma före allt annat.  

  Det kan förklaras med Orems teori om att människan är formad av sin sociala och kulturella 

miljö och där det också har skapats roller som intas i relation till en annan människa. De här 

rollerna är styrande i förhållandet till en annan individ (1980, s. 59). Det kan tänkas bli svårt 

att genomföra förändringar om man är den som alltid låtit familjen gå före ens egna behov. 

Den rollen kan vara svår att överge, dels på grund av att den är oreflekterad men också för att 

den kan tänkas skapa en hel del skam- och skuldkänslor över att inte kunna vara den ”goda” 

maken/makan eller ”uppoffrande” mamman/pappan, längre. 

 

8.2.2 Individanpassat bemötande 

Av resultatet att döma kan det konstateras att vårdgivaren bör i mötet med patienten vara 

öppen för individens syn på sin situation.  Genom att ställa frågor och lyssna på patienten får 

man bland annat reda på resurser och hinder för att utföra egenvård. Enligt Orem (1995, s. 

188) behöver man känna till vad som påverkar förmågan till egenvård. Den kunskapen 

behöver sedan förstås i relation till hur personen fungerar och lever i det dagliga livet. Detta 

för att kunna hjälpa patienten att utforma egenvård efter egna förväntningar på vad hälsa och 

välbefinnande är.  

Det är inte svårt att förstå att man som individ vill bli lyssnad på och känna sig bekräftad 

som en unik person och inte som en diagnos, där man blir en i mängden.   

Att se det unika i varje människa innebär att bemöta personen utifrån den värld hon/han 

lever sitt dagliga liv. Den relationen som finns mellan individen och det dagliga livet går inte 

att bortse ifrån om man vill förstå och hjälpa en människa. I en vårdkontext går det inte att 

utesluta de erfarenheter och upplevelser patienten har med sig sedan tidigare i livet. De måste 

också bejakas av vårdaren för att vården ska bli så etiskt riktig som möjligt (Dahlberg et.al, 

2003).  En förklaring till att patienten upplever sig behandlad som en diagnos kan vara att 

vårdpersonal och patient har olika fokus. Enligt Lundman (2006, s.66) är vårdare ofta 

fokuserade på bra behandlingar och att hjälpa patienten hitta lösningar för att få livet att 

fungera i den nya situationen medan patienten fokuserar på bilden av sig själv som sjuk och 

hur hon/han ska förhålla sig till det.  

 I flera av studierna nämner studiedeltagarna att det är ett hinder för deras egenvård att 

vårdpersonalen har andra mål för egenvården än de själva. Det hände när vårdpersonalen 

utgick från sig själva och sin yrkesroll med generella mål som de ansåg att patienten ska följa. 
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Detta förhållningssätt kallas för läkare/sjuksköterskecentrerat förhållningssätt där läkaren eller 

sjuksköterskan anser sig veta vad som är bäst för patienten och talar om för patienten hur 

hon/han ska göra (Arborelius, 2001, s.45-46). Ett sätt att påverka patienten har från 

sjukvårdens sida varit att tala om för individen vad som ska göras istället för att behandla 

människor så som Orem (1995, s. 96) betonar att människan är, medveten och 

handlingskraftig och då också klarar av att fatta sina egna beslut.   

Ett patientcentrerat förhållningssätt är det effektivaste förhållningssättet för att påverka 

patienten. Det innebär att sjuksköterskan utgår från patientens situation och tillsammans med 

patienten kommer fram till vad som bäst passar patienten utan att moralisera och använda 

pekpinnar. I individuell hälsorådgivning är det patienten själv som måste bestämma sig för en 

livsstilsförändring. En förändring som lyckas gör det för att personen som genomför 

förändringen har förankrat den i sig själv (Arborelius, 2001, s.45-46). 

Det betonas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) att informationen ska vara 

individanpassad och vårdpersonal ska ta hänsyn till varje individs förutsättningar och behov. 

Information ska ges med hänsyn till språkförbistring, funktionsnedsättning med mera. I en av 

studierna togs det ingen hänsyn till individanpassad information där sjuksköterskan var ivrig 

att ge information efter sin egen dagordning istället för att utgå från patientens 

egenvårdsbehov. Här går det tydligt att se att det finns brister i sjuksköterskans bemötande då 

hon/han inte bemöter patienterna utifrån de individer de är med olika erfarenheter och sociala 

och kulturella bakgrund. Mötet med patienterna styrdes helt av sjuksköterskan och bestod i att 

ta blodsocker, fotstatus och ge information som sjuksköterskan ansåg var viktigt. Det vill säga 

mötet styrdes utifrån ett medicinskt perspektiv och inte utifrån patientens situation. Då en stor 

del av behandlingen av diabetes utgörs av egenvård vilket patienten själv ansvarar för är det 

viktigt att patienten får information och utbildning som hon/han har behov av för att 

självständigt kunna identifiera och tillgodose sina egenvårdsbehov. För detta är det angeläget 

att göra en individuell bedömning av patientens egenvårdskapacitet genom att främst lyssna 

och ställa frågor. Om sjuksköterskan och patienten inte kan identifiera resurser och hinder för 

egenvård när målen för egenvård utformas så kan det leda till egenvårdsbegränsning eftersom 

dessa hinder kan orsaka att egenvårdskraven inte genomförs och därmed blir inte 

egenvårdsbehoven tillgodosedda.  

 

8.2.3 Egenvårdsprofiler 

I en av studierna identifierades tre egenvårdsprofiler, de handlingskraftiga, de följsamma och 

de missmodiga. Skillnader mellan de här profilerna var aktörernas syn på sin roll och behovet 
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av stöd i egenvård. De handlingskraftiga intog en aktiv roll i sin egenvård med mindre behov 

av stöd från vårdgivare medan de följsamma och missmodiga intog en passiv roll och där 

vårdgivarens insats var betydligt mer omfattande. De följsamma gjorde visserligen som de 

blev tillsagda att göra men gjorde inget utöver det. Utifrån Orems teori skulle man kunna 

tolka det som att de handlingskraftiga har handlingskapacitet och styrka för att klara av det 

egenvårdskrav som ställs på individen för att främja hälsa och välbefinnande och därför 

behöver de inte lika mycket stöd från vårdgivare. Till skillnad från de följsamma och 

missmodiga som inte kunde anses tillgodose sina egenvårdsbehov själv utan var i behov av 

professionell omvårdnad. Man kan anta att egenvårdskapaciteten för de båda profilerna inte 

räckte till för att uppnå egenvårdskravet så att egenvårdsbegränsningar uppstod.  Egenvården 

påverkas enligt Orem (1995, s.106) av ens självbild och personliga mognad samt kunskaper 

om vad hälsa är. Vilket kan förstås som om de handlingskraftiga har integrerats med sin 

sjukdom och därmed känner ett större ansvar för sin egenvård. Medan de följsamma och de 

missmodiga inte kommit så långt i processen än och är då i större behov av stöd för att 

identifiera sig med att vara en med diabetes. Om sjuksköterskan kan identifiera de här 

profilerna ute i verksamheten kan det hjälpa henne/honom att möta patienten där hon/han 

befinner sig just nu och utifrån det ge rätt stöd och utbildning efter patientens behov.  

När det gäller att sätta upp mål för egenvård är de beroende av den kapacitet man har. Det 

ska eftersträvas en balans mellan egenvårdskapacitet, mål och egenvårdsbehov och som kan 

användas av sjuksköterskan som en hjälpmodell i den kliniska verksamheten när hon/han ska 

göra en bedömning av vad patienten har för kapacitet och vad som behövs för att kunna uppnå 

målen med egenvård. I samtalet med patienten kan sjuksköterskan fokusera på att skapa sig 

en bild av resurser och hinder som är en del av egenvårdskapaciteten samt det mål patienten 

satt upp och om målet är realistiskt i förhållande till dessa. Om inte kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten omarbeta målen eller sätta upp delmål för att målen lättare ska bli uppfyllda.  

Tittar man på deltagarna i studien med egenvårdsprofilerna så kan man se att de 

handlingskraftiga hade mål som god hälsa och att må så bra som möjligt vilket skulle 

innebära att målet är realistiskt i relation till egenvårdskapaciteten. Om det inte var realistiskt 

så skulle de visa på egenvårsbegränsningar. De följsamma gjorde som de blev tillsagda men 

hade inget eget driv till egenvård. Det behandlingsmål som denna grupp hade var att hälsan 

inte skulle försämras. Detta kan ses som att det också här fanns en balans mellan dessa 

faktorer. Målet uppnåddes och var realistiskt i förhållande till egenvårdskapaciteten. Om 

målet hade varit som i första gruppen, att att må så bra som möjligt, skulle det vara en obalans 
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mellan dessa faktorer då det visade på brister i egenvårdsförmågan. Då kan man se det som att 

självkännedom eller kunskap saknas och därför nedsätter egenvårdskapaciteten.  

 

8.2.4 Motivation till livsstilsförändring 

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att se patientens behov av kunskap för att möjliggöra 

en livsstilsförändring. Utan kunskap om sjukdomen ingen förståelse för vad den kan göra med 

en. När det gäller ändring av ens levnadsvanor har Arborelius (2001, s.9) beskrivit att det inte 

räcker med att ha kunskap om samband mellan hälsa och livsstil utan man måste rikta sig 

direkt på individens vanebeteenden och ta reda på vad vanorna betyder för individen och vad 

en förändring av dem skulle innebära. 

Det bekräftas i en av studierna som visar att trots kunskap om vad sjukdomen kan ge i 

form av komplikationer i framtiden beskriver deltagarna att så länge de inte känner av några 

symtom i kroppen är det inte så farligt med att fortsätta med gamla levnadsvanor. Detta 

skiljde sig från resultatet i andra studier där det var viktigt att få ett långt friskt liv utan 

komplikationer och deltagarna motiverades därför till att lägga om sin livsstil.  

Frågan är då varför vissa studiedeltagare inte var tillräckligt motiverade att lägga om sin 

livsstil trots att de vet med sig vad som kan hända om de inte gör det, när deltagarna i de 

andra studierna var motiverade till det?  Vad som identifierades var att några av deltagarna 

ansåg att typ 2 diabetes inte var ”riktig diabetes”, det vill säga att det förelåg missförstånd. 

Vilket är ett tecken på att sjukdomen och dess verkan är komplicerad och svår att förstå för 

den som drabbas. Så vad det kanske ändå handlar om till sist är att om kunskapsbrist 

förekommer kan det bli svårt att skapa motivation men att endast ha kunskap är inte 

tillräckligt för att bli motiverad till att lägga om sin livsstil. Enligt Orem (1995, s. 228) räknas 

motivation till egenvårdskapacitet så ju mer motiverad en diabetespatient är desto mer växer 

egenvårdskapaciteten vilket är en grund för att bygga på med kunskap. 

I praktiken för att undvika missförstånd kan sjuksköterskan arbeta utifrån den personliga 

förståelsemodellen som tas upp i bakgrunden. Detta för att få en förståelse för hur patienten 

ser på sin situation och börja utifrån det. Orem utgår från att alla människor är motiverade att 

lägga om sin livsstil för att främja hälsa och det kanske man kan förutsätta när det handlar om 

lättare sjukdomstillstånd som kräver mindre beteendeförändringar. När det gäller diabetes, 

som är en kronisk sjukdom, är omfattande beteendeförändringar nödvändiga livet ut. Dels så 

måste man göra vissa saker som man kanske inte gjort tidigare till exempel ta 

glukoskontroller, äta på bestämda tider men också avstå saker som har blivit en del av livet. 

Det är livsstilsförändringar som av patienten kan uppfattas inte tillföra något på kort sikt, utan 



  23 (32) 
 

endast minimerar risken för komplikationer på lång sikt. Detta styrks i studien av Handley, 

Pullon & Gifford (2010) att den belöning som fås på kort sikt genom att ändra sin livsstil inte 

är helt tydlig vilket resulterar i att det är svårt att motivera sig till att genomföra 

livsstilsförändringar och svåra egenvårdshandlingar. Under dessa förutsättningar blir det svårt 

att utgå ifrån att diabetespatienter är så pass motiverade för en livsstilsförändring utan fokus 

bör ligga på hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten att skapa den motivationen som behövs.  

Författarna tror att människor i allmänhet vill sitt bästa och handlar efter det men av olika skäl 

inte har förmågan att genomföra det som krävs för att kunna leva ett gott långt liv. Dels kan 

det bero på vanor som man lagt sig till med och som inte är så lätt att bryta. 

 Vanor hävdar Björvell & Insulander (2008, s.94) är en del av livsstilen och går ofta på 

rutin, och rutiner underlättar vår vardag men en vana kan också bli en fälla eftersom reflektion 

inte sker. 

 

8.2.5 Kultur och egenvård 

Orem hävdar att kultur har en påverkan på förmågan att utföra egenvård (1995, s.106). Detta 

bekräftas av resultatet i denna översikt där kultur kunde hindra förmågan att utföra egenvård 

men också ge förklaring till varför sjukdomen diabetes har drabbat en. Kultur som ett hinder 

för egenvård bekräftas i studien av Weiler & Crist (2009) där amerikaner med ursprung i 

México har intervjuats. Deltagare beskrev att sammankomster med familj och vänner var en 

stor del av det sociala livet men att det försvårade hanteringen av diabetes eftersom det skulle 

anses oförskämt att ta med sig egen mat anpassad för diabetiker eller att tacka nej till maten 

som bjuds. Några deltagare berättade att de hanterade situationen genom att inte gå på lika 

många familjeträffar. Jack, Liburd, Spencer & Airhihenbuwa (2004) hävdar att kultur är en 

sammansättning av beteende, idéer, attityder, värderingar, vanor, språk, tro och ritualer som 

förenar en grupp människor. Kulturen påverkar personer i deras sätt att leva och deras sätt att 

uppfatta verkligheten samt deras position i familjen och i samhället. Det är därför viktigt att 

ha förståelse för att kultur kan ha en påverkan på egenvården. 

 

8.3 Praktiska implikationer  

Författarna hoppas att resultatet av denna uppsats visar på hur viktigt det är att bemöta varje 

patient som den unika individen hon/han är. Att som sjuksköterska tillsammans med patienten 

planera egenvården utifrån hennes/hans förutsättningar och ha förståelse för att det finns 

mycket i det dagliga livet som kan hindra men också stödja patienten i sin egenvård. 
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8.4 Förslag till fortsatta studier 

Ett personcentrerat vårdande med ett livsvärldsperspektiv är inget nytt för vårdvetenskapen 

men frågan är hur man applicerar detta i vårdmötet. Uppenbart så brister det när det kommer 

till praktisk tillämpning. Det har författarna sett ute i verksamheten men också i det 

presenterade resultatet. Vad som skulle vara intressant att undersöka är om sjuksköterskan 

upplever hinder hos sig själv och i så fall vilka för att tillmötesgå patienten med den 

omvårdnad hon/han frågar efter. 
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husläkaren/diabetessjuksköterskan 
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livet hos vuxna med diabetes 
typ 2 och beskriva hur dessa 
värderingar kan påverka 
egenvården. 

Kvalitativ metod. 21 patienter 
med diabetes typ 2 rekryterades. 
Data samlades in via intervjuer i 
tre fokusgrupper. En 
innehållsanalys gjordes. 

Resultatet visar att värderingar i livet krockar 
med egenvårdsrekommendationer. 
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of Advanced Nursing. 

Att beskriva hur vuxna med 
diabetes typ 2 upplever att de 
får stöd från hälso-
sjukvårdspersonal och hur 
det påverkar hur de hanterar 
sin sjukdom.  

Kvalitativ metod. 19 vuxna med 
diabetes typ 2 deltog i 
fokusgrupper. Samtalen spelades 
in och transkriberades. En 
innehållsanalys gjordes på 
materialet. 

Analysen resulterade i fem teman angående 
stöd från hälso-sjukvårdspersonal: 1) Ett 
empatiskt bemötande. 2) Praktisk 
information. 3) Medbestämmande. 4) 
Korrekt och individanpassad information. 5) 
Kontinuerlig gruppbaserat stöd. 

Song, M., Lee, M. 
& Shim, B. 

Barriers to and 
facilitators of self-
management 
adherence in 
Korean older 
adults with type 2 
diabetes. 
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International Journal of 
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Att identifiera hinder och 
underlättande faktorer för 
egenvård hos äldre 
koreanska vuxna med 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ metod. 24 vuxna med 
diabetes typ 2 deltog i 
fokusgrupper. Samtalen spelades 
in och transkriberades. En 
innehållsanalys gjordes på 
materialet. 

Resultatet består av två grupper, hindrande 
och underlättande faktorer. De hindrade 
faktorerna var bland annat ålder, andra 
sjukdomar och brist på självdisciplin. 
Underlättande faktorer var stöd från familj, 
kunskap om fördelarna med egenvård och att 
kunna anpassa egenvården till sitt dagliga liv. 

Veg, A., 
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Sarkadi, A. 

Self-management 
profiles and 
metabolic 
outcomes in type 2 
diabetes. 

2006, Sverige, Journal 
of Advanced Nursing. 

Att undersöka om det är 
möjligt att bestämma 
egenvårdsprofiler hos 
personer med diabetes typ 2 
genom att använda tre öppna 
frågor om den egna rollen i 
ens egenvård och analysera 
om de olika profilerna har en 
påverkan på HbA1c-värden. 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 
Deltagarna fick fylla i enkäter 
med frågor om egenvård och 
diabetes. Deltagarna blev även 
intervjuade och fick svara på tre 
öppna frågor om egenvård.  
Intervjuade analyserades med en 
innehållsanalys. Enkäterna 
analyserades med SPSS. 

Resultatet blev tre olika profiler: 1) 
Sjukdomshanterare. 2) Följsamma. 3) 
Modfällda. Det fanns en skillnad i HbA1c 
värden bland de olika grupperna sex månader 
efter där sjukdomshanterarna och de 
följsamma hade minskade värden. 24 
månader efter studien var det endast 
sjukdomshanterarna som hade fortsatt låga 
HbA1c värden. 

 


