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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som tre procent av Sveriges befolkning lever 

med idag, vilken genom livsstilsförändringar kan bli kontrollerbar utan bruk 

av medicin. Patienter med diabetes typ 2 uttrycker en känsla av osäkerhet och 

att de ofta blir utsatta för krav, kritik och tillrättavisanden. Detta kan relateras 

till dålig kunskap hos både patient och sjuksköterska men även till brist på tid. 

För att en livsstilsförändring skall kunna ske är motivation en viktig faktor för 

utförandet. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan motivera livsstilsförändringar hos 

patienter med diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel 

har utförts. Databaserna som använts är Cinahl, PubMed, Medline och 

SwePub. Artiklarna är publicerade 2009-2012. Analysen är baserad på 

rekommendationer för analysförfarande vid en litteraturöversikt. 

Resultat: I resultatet har det framkommit fem teman som svarar på syftet. Dessa är: 

empatisk relation i mötet för att skapa motivation, sjuksköterskans stödjande 

roll på vägen till en livsstilsförändring, sjuksköterskan som utbildare med 

patientens vardag som bas, betydelsen av att patienten är drivande och övertar 

makten och organisationens betydelse för inlärning. 

Diskussion: I diskussionen belyses betydelsen av att skapa en miljö där patienten vill och 

kan överta makten över sina livsstilsförändringar. Det ställer stora krav på 

sjuksköterskan och dennes färdigheter, men också på patienten och 

organisationen bakom. Diskussionen har skett med utgångspunkt från 

Dorothea Orems egenvårdsteori, vilken i flertalet punkter ger stöd till 

resultatet. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, Motivation, Livsstilsförändringar, Egenvård 



   

 

 

 

Abstract 

Background: Diabetes type 2 is a disease that three percent of the Swedish population are 

living with today, which through lifestyle changes may be controllable 

without the use of medicine. Patients with diabetes type 2 have expressed a 

sense of uncertainty and often feel that they are victims of demands, criticism 

and correction. This can be related to poor knowledge among both patient and 

nurse, but also to a lack of time. To be able to do a lifestyle change, 

motivation is an important factor. 

Aim: The aim is to describe how nurses can motivate lifestyle changes in patients 

with diabetes type 2. 

Methods: A literature review based on ten qualitative articles and one quantitative 

article has been made. The databases used were Cinahl, PubMed, Medline, 

and SwePub. The articles were published 2009-2012. The analysis is based 

on recommendations for analysis procedure for a literature review. 

Results: The results have revealed five themes that give answers to the purpose, they 

are: the empathic relationship in the meeting to create motivation, the nurse’s 

supportive roll on the way to lifestyle change, the nurse as a mentor with the 

patient’s everyday life as a base, the importance of the patient’s ability to 

being proactive and to take control, and the organization’s impact on 

learning. 

Discussions: The discussion highlights the importance of creating an environment in which 

the patient is willing and able to take control over their lifestyle changes. This 

places great demands on not only the nurse and her skills, but also on the 

patient and the organization. The discussion has been based on Dorothea 

Orem’s self-care theory, which in most points provide support for the results. 

Keywords: Diabetes type 2, Motivation, Lifestyle changes, Self-care 
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1 Inledning 

I Sverige idag lever cirka tre procent av befolkningen med diabetes typ 2 och siffran är 

stigande (Svenska diabetesförbundet, 2012). I och med det stora antalet personer som lever 

med sjukdomen kommer mötet med dessa personer ske regelbundet inom vården. Diabetes 

typ 2 går i stor utsträckning att kontrollera genom kost, motion och viktnedgång (Ericsson & 

Ericsson, 2008, s. 518). Den möjligheten i kombination med ett stort intresse för hälsa har fått 

oss att vilja fördjupa oss inom området. Att det genom en livsstilsförändring är möjligt att 

förbättra sitt tillstånd eller till och med att behandla en potentiell livshotande sjukdom är 

fascinerande. Det är också fascinerande att sjuksköterskan med sin kunskap om motivation till 

livsstilsförändringar kan ge patienten makt över sitt eget liv. 

2 Bakgrund  

2.1 Diabetes typ 2 

311 miljoner människor runt om i världen lever med diabetes typ 1 och 2 (World Health 

Organisation [WHO], 2012). Bara i Sverige är utbredningen av diabetes typ 2 beräknad till 

cirka 300 000 människor. Det verkliga antalet kan dock vara större då många lever ovetande 

om sjukdomen (Svenska diabetesförbundet, 2012). Den har ökat kraftigt världen över och 

sprider sig även nedåt i åldrarna (Ericsson & Ericsson, 2008, s. 518-519, 545-546). Diabetes 

är en kronisk sjukdom som grundar sig i antingen en brist på insulin i blodet eller i cellernas 

försvagade känslighet för insulin. Insulin är ett hormon som gör det möjligt för cellerna att 

uppta glukos från blodet för att tillgodose cellernas energibehov. Utan insulin skapas en 

kronisk hyperglykemi, vilket leder till uppkomst av blodkärlsskada. Detta tillstånd kan skada 

organ och vävnader, till exempel njurar, ögon och nerver.  

Uppkomsten av diabetes typ 2 påverkas av livsstilsfaktorer som matvanor, övervikt och 

bristande fysisk aktivitet (Ericsson & Ericsson, 2008, s. 518-519, 522, 525-529). Genom ökad 

fysisk aktivitet, viktnedgång och en hälsosam kost kan blodsockernivån hållas stabil utan bruk 

av läkemedel. För att nå detta har alla patienter med diabetes typ 1 och 2 som är bosatta i 

Sverige rätt till utbildning och stöd från ett diabetesteam (Socialstyrelsen 2011). För att ett bra 

resultat ska uppnås är det viktigt att patienten tar ett stort ansvar för att sköta sin egenvård. 

Information och utbildning är viktig både för patienten och samhället då diabetes typ 1 och 2 

och de komplikationer som sjukdomen medför har en betydande ekonomisk påverkan på 
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individen, dennes familj, sjukvården och landets ekonomi (WHO, 2012). År 2005 

uppskattades de totala kostnaderna för båda typerna av diabetes i Sverige till 8,95 miljarder 

(Bolin, Gip, Mörk & Lindgren, 2009). Kostnaderna för hela världen var 2011 minst 465 

miljarder amerikanska dollar, vilket motsvarar elva procent av de totala sjukvårdskostnaderna 

för vuxna (Internationella Diabetes Förbundet [IDF], 2012). 

2.2 Patienters upplevelser av att leva med diabetes 

I tidigare forskning av Kneck, Klang och Fagerberg (2011) har det framkommit att patienter 

som drabbats av diabetes typ 1 eller 2 beskriver att det vardagliga livet upplevs annorlunda 

efter diagnosen. De beskriver det som att en ny verklighet tvingar sig på som medför nya 

prioriteringar och förändringar i livsstilen. I och med diagnosen tvingas de reflektera över sina 

vanor och beteenden, kroppen blir också något de skulle behöva börja lyssna till och fokusera 

på. Denna nya verklighet och känslan av okunskap och oerfarenhet skapade en osäkerhet hos 

patienterna. Inte bara behövdes ny kunskap och erfarenhet utan även den gamla behövde 

omvärderas och få ny bekräftelse. Även om patienterna förstod vilka förändringar som 

krävdes kunde de uppleva det som omöjligt att genomföra. Rosenbek Minet, Lønvig, 

Henriksen och Wagner (2011) framställer i sin studie att många patienter påtalat att det var 

viktigt att ha möjligheten att ta del av ett normalt liv och att passa in. Att finna och förhandla 

om en balans mellan egenvårdsmål och personliga livsmål ansågs vara svårt. Samtidigt 

beskriver de en upplevelse av att balansen i deras liv var av stor betydelse för egenvården av 

sjukdomen. Deras kunskap, tro och värderingar har ett inflytande på deras möjlighet till 

egenvård och integrationsprocessen som sker i början av sjukdomen. Patienter lyfte fram att 

inte alla har den förmågan och det självförtroende som krävs för att mobilisera kraft för att 

själva sköta egenvården eller begära det stöd som de anser sig behöva. 

2.3 Mötet med sjuksköterskan 

Patienter har uttryckt en känsla av otillräcklighet i kontakten med sjuksköterskan (Hörnsten & 

Graneheim, 2011). I intervjuer har de beskrivit en upplevelse av att det ställdes nästintill 

ouppnåeliga krav på deras egenvård tidigt efter diagnosen. Deras erfarenhet var att den tid 

som det tog för dem att komma in i sin nya livsstil tolkades av sjuksköterskorna som ovilja att 

följa de råd som givits. En liknande känsla av nedvärdering infann sig när patienterna inte 

uppnått ett utsatt mål och därigenom misslyckats. De beskrev även att de blir sedda som den 

sjukdom de lever med istället för att se dem som de individer de är, vilket de uppfattar som 

förödmjukande. Patienterna upplever att de i den traditionella diabetesvården ofta möts av 
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kritik och tillrättavisanden. Detta när de inte varit tillräckligt följsamma utifrån 

sjuksköterskornas syn. Att bli ombedd att helt bygga om sin livsstil trots avsaknad av 

motivation, lyfter de fram som en stor svårighet. Vidare förklarar de att klara av att 

genomföra en livsstilsförändring är svårt, krävande och tar tid. Det är något som de vill att 

sjuksköterskan ska ha förståelse för. De ansåg även att stöd är något de har ett stort behov av 

men även vetskapen om var de kan vända sig vid behov av detta är av betydelse (Casey, De 

Civita & Dasgupta, 2010). Vårdpersonal har beskrivits av patienterna som informationsgivare 

om specifika egenvårdsutövanden snarare än en källa för stöd till en pågående personlig 

egenvårdsutveckling (Kneck et al., 2011; Kneck, Klang & Fagerberg, 2012). Det faktum att 

det endast fanns tid för konkreta problem och inte möjlighet att lyfta individuella frågor eller 

bekymmer, menar patienterna var en stor besvikelse. Det är sjuksköterskans ansvar att 

bedöma patientens behov och därefter utforma mål för behandlingen angående motion och 

kost (Ericsson & Ericsson, 2008, s. 553-555). Till ansvaret hör också att informera om 

komplikationer och vilka faktorer som ökar risken för dessa, men även information om hur 

patienten kan förebygga dem. 

2.3.1 Brist på sammanhang 

Det är inte bara kontakten med sjuksköterskan som patienter lyft fram som problematisk 

(Larsson, Sahlsten, Segersten & Plos, 2011). Utan även de otaliga mötena med, för dem, ny 

och okänd personal och hur de ständigt tvingas till att möta nya ansikten. Om de inte får 

möjlighet till uppföljning med sin sjuksköterska kan detta upplevas som ofördelaktigt. Dessa 

strukturella barriärer kan leda till en bristfällig vårdrelation och att delaktigheten i vården kan 

utebli. Även de patienter som lärt sig leva med sin sjukdom har invändningar mot 

diabetesvården (Kneck et al., 2012). De menade att inte ha en nära relation till vården 

samtidigt innebar att det blev svårare att få stöd och hjälp när det fanns ett behov. Vidare är 

informationen som ges är inte anpassad efter deras kunskaps- och erfarenhetsnivå och 

sjuksköterskor tycks ha svårigheter att komma ihåg vad som sagts vid tidigare tillfällen. 

Patienter har beskrivit en känsla av stress och kraftlöshet inför eventuella livsstilsförändringar 

när de erhållit för mycket, för lite eller oönskad information (Hörnsten & Graneheim, 2011). 

2.4 Brister i diabetesvården 

Patienter som drabbats av diabetes typ 2 erbjuds alltid information och utbildning om 

nödvändiga kontroller, behandling, kost och motion (Kneck et al., 2011; Kneck et al., 2012). 

De har berättat att vården är något de upplever att de kan luta sig emot, men att det finns en 
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rad brister. Tidsbrist och bemötande framläggs som ett hinder för patientens möjlighet att bli 

delaktig och aktiv i sin sjukdom (SBU, 2009). Även sjuksköterskans kunskapsnivå ifrågasätts 

och diskuteras. Genom att denne brister i sin kunskap, brister patientens kunskap och denne 

når inte några påvisbara resultat. Studier har visat att det inte bara är kunskapen om diabetes 

typ 2 och om olika metoder för genomförandet av livsstilsförändring som är otillräcklig, utan 

även kunskapen om vuxnas pedagogik. Brister i kunskapen är något som patienter angett att 

de har, speciellt om potentiella konsekvenser av sjukdomen, hur den uppkommit och om 

livsstilsförändringar (Mosnier-Pudar et al., 2010). Att inte ha tillräckligt med kunskap har 

uttryckts av patienter som negativt och att endast en medvetenhet inte räcker till (Casey et al., 

2010). Det upplevs även minska förmågan att förstå, samarbeta och ta beslut (Larsson et al., 

2011). Problematiken slutar inte där utan sjuksköterskor har under intervjuer berättat att de 

själva inte alltid är motiverade eller engagerade nog för att implementera en ny 

utbildningsmodell i verksamheten (Helmink, Kremers, Broekel, Brussel-Visser & de Vries, 

2012). De menar att deras motivation är beroende av medarbetarnas stöd samt möjligheten att 

iaktta synliga eller mätbara förändringar hos patienten. 

2.5 Motivation 

Kunskap om sjukdomen och möjliga komplikationer är inte tillräckligt utan det krävs också 

att patienten är motiverad till livsstilsförändring för att kunna förverkliga denna (Hörnsten & 

Graneheim, 2011; Kneck et al., 2011). Att motivationen har en så stor inverkan på en person 

kan lättare förstås efter ett klargörande av begreppet motivation (Nationalencyklopedin, 

2012). Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvudtaget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. Motivation kan även beskrivas som 

den drivkraft och viljan att uppnå något som en människa har, men även som viljan av att vara 

delaktig (Lindskog, 2004, s. 260). Studier har visat att skapandet av motivation utan hänsyn 

till patientens sociala kontext är problematiskt (Hörnsten & Graneheim, 2011). När 

sjuksköterskan bortser från patientens liv, speciella rutiner och problem kommer dennes 

försök till motivation förbli resultatlöst, samtidigt som patienten påverkas negativt av ett 

sådant bemötande. 

2.6 Teoretisk referensram 

Det ställs stora krav på patienter med diabetes typ 2 att utföra egenvård och det är något som 

är avgörande för dennes hälsa. Dorothea Orem (2001) har presenterat en teori om egenvård 
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som kan ge stöd åt denna litteraturöversikt. Hon beskriver egenvård som den vård som syftar 

till att främja hälsa och motverka sjukdom, vilka ofta benämns som sjuksköterskeyrkets 

grundstenar. I Self-Care Deficit Nursing Theory beskriver Orem egenvård som något som 

måste bli inlärt och medvetet utfört med kontinuitet och respekt för individens behov (Orem, 

2001, s. 20, 143). Det är en personlig vård som individen behöver varje dag för att klara sin 

vardag och egenutveckling, men även för att upprätthålla hälsa och välmående. Inlärningen av 

egenvården skall planeras med respekt för individens utvecklingsnivå, hälsostatus, 

levnadsmiljö och ålder.  

2.6.1 Orems fem metoder för hjälp till egenvård 

Det finns de som inte klarar av att sköta sin egenvård till den grad som skulle vara önskvärd, 

det finns då fem hjälpande metoder som vårdpersonalen kan använda (Orem, 2001, s. 55-56). 

Dessa kan väljas ut separat eller kombineras utefter vad som passar för den individuella 

situationen. De fem metoderna är: att vårdaren handlar för personen, att vårdaren vägleder 

och styr, att vårdaren tillhandahåller både fysiskt och psykiskt stöd, att vårdaren skapar en god 

miljö som stödjer en personlig utveckling och att vårdaren utbildar personen. 

Att vårdaren handlar för en person är en metod som kräver att vårdaren använder en 

utvecklad kompetens för att uppnå specifika resultat hos personen i behov av hjälp (Orem, 

2001, s. 56-57). Den är ej legitim om det till exempel måste ske en beteendeförändring för att 

nå ett resultat. Metoden där vårdaren skall vägleda och styra personen kräver en 

kommunikation personerna emellan. Det krävs att personen i behov av hjälp är motiverad till 

att utföra det som krävs av denne. Vårdaren måste i sin tur ge ändamålsenlig vägledning vare 

sig det är förslag, instruktioner, ledning eller övervakning. 

Innebörden av den stödjande metoden innefattar att motverka misslyckande och att 

undvika obehagliga situationer eller beslut (Orem, 2001, s. 57-59). Personen måste vara 

kapabel till att kontrollera och styra situationen när fysiskt eller psykiskt stöd mottagits. Det 

krävs förnuft och förståelse för att som vårdare bedöma när det finns behov av att stiga in och 

hjälpa. Att förse en utvecklande miljö innebär att vårdaren förser eller hjälper personen förse 

sig med en miljö som motiverar denne att fastställa lämpliga mål och anpassat beteende för att 

nå ett resultat. Det inte tillräckligt att endast ge resurser, utan personen måste visas hur dessa 

skall användas. Metodens effektivitet hänger på vårdarens kreativitet, kunskap och respekt för 

individen. 
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Metoden där vårdaren utbildar personen i behov av hjälp är legitim för personer som 

behöver utveckla kunskap och särskilda färdigheter (Orem, 2001, s. 59-60). Den skall ej 

användas om personen är omedveten om sitt behov, inte är redo att lära sig eller saknar 

intresse. Vårdaren måste ta hänsyn till personens bakgrund och erfarenheter, livsstil, 

levnadsvanor och dess behov av egenvård. Utbildning i grupp kan vara effektivt för att öka 

kunskapen om egenvård. 

3 Problemformulering 

Att det finns flertalet brister inom diabetesvården är tydligt och även att dessa har en påverkan 

på patientens möjlighet till livsstilsförändringar. En ofullständig kunskap hos både patienter 

och sjuksköterskor är en tungt vägande faktor till patienternas upplevelse av deras möjlighet 

till delaktighet i sin egenvård. Det leder även till att patienterna får känslan av en minskad 

förmåga till förståelse, samarbete och beslutsfattande, vilket skapar en osäkerhet. Att det inte 

heller finns tid till eller kunskap hos sjuksköterskan för att ge det stöd och den motivation som 

patienten är i behov av, har uttryckts av patienter som en känsla av otillräcklighet i kontakten 

dem emellan. Den ständigt växande prevalensen av sjukdomen ger även ett ökat tryck på 

sjuksköterskorna och kostsamma komplikationer på individen, sjukvården och samhället. 

4 Syfte  

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan motivera livsstilsförändringar hos patienter med 

diabetes typ 2. 

5 Metod 

5.1 Litteratursökning och urval 

De databaser som använts vid sökning av artiklar till denna litteraturöversikt är CINAHL Plus 

with Fulltext, Medline, PubMed och Swepub. En anledning till valet av dessa databaser är att 

alla förutom Swepub har fulltext till artiklar i flertalet stora tidskrifter inom områden som 

omvårdnad och hälsa. De valda sökorden är “diabetes mellitus type 2”, “motivation”, “self 

care”, “nursing”, “life style” och “patient participation. Syftet användes som en utgångspunkt 

för identifiering av sökord. De identifierade sökorden har används i olika kombinationer för 

att finna flertalet artiklar med relevans för det valda syftet. Dessutom genomfördes manuella 
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sökningar utifrån artiklar och författare som uppmärksammats i referenslistor, se bilaga 1. Det 

valda ämnet är aktuellt och omdiskuterat och därmed begränsades sökningen till artiklar 

publicerade de senaste tre åren, 2009-2012 då så aktuell data som möjligt eftersträvades. Det 

har medvetet skett en avgränsning till västvärlden, detta på grund av att en inkludering av 

artiklar från hela världen skulle leda till ett spretigt resultat. Artiklar som är riktade mot en 

viss folkgrupp eller religion har även utelämnats. För att begränsa sökningarna ytterligare har 

endast artiklar skrivna på engelska valts, vilka alla även mötte kravet att vara peer-reviewed. 

De artiklar som funnits vid sökningarna men som inte inkluderats har valts bort på grund av 

dess bristande innehåll gentemot det valda syftet. Detta urval kunde i de flesta fall 

genomföras redan vid granskning av titel eller abstract. 

5.2 Analys 

Analysen har i denna litteraturöversikt genomförts utifrån Fribergs (2012, s. 124-130) 

beskrivning av en lämplig analysgång. Analysarbetet beskrivs som rörelsen mellan helheten 

och delarna som sedan leder till en ny helhet, helheten är de valda artiklarna som skall 

analyseras. Den sönderdelning som sker för att finna specifika delar i ett resultat, som är 

betydande för litteraturöversiktens syfte, leder till framkomsten av de ovan nämnda delarna. 

När dessa sammanfogas framstår en ny helhet, vilket blir resultatet i den utförda 

litteraturöversikten.  

De valda artiklarna har granskats med öppenhet och följsamhet i sin helhet flertalet gånger 

med syftet att försäkra sig om dess relevans och kvalitet. Detta genomfördes med 

utgångspunkt i Fribergs (2012, s. 126) punktlista som behandlar granskning av studier. Efter 

det att kvaliteten av artiklarna säkerställts utifrån Fribergs kriterier granskades resultaten och 

innehållet som var av vikt för att finna svar på denna litteraturöversikts syfte. Stycken 

markerades och dess huvudsakliga innehåll antecknades i marginalen. Därefter analyserades 

artiklarnas resultat separat av bägge författarna där den information som svarar på det valda 

syftet antecknades på separata dokument, sorterat efter varje artikels namn. En jämförelse av 

det som framkommit utfördes därefter. Om det var något som ansågs osäkert eller om det 

fanns meningsskiljaktigheter utfördes ännu en granskning och diskussion tills problematiken 

lösts. Efter detta utfördes en tematisering av resultatet som framkommit på de separata 

dokumenten. Detta utfördes med hjälp av olika färger och utifrån dessa färger identifierades 

fem teman. En diskussion om varje färgtemas innehåll kunde senare utvecklas till fem teman i 

resultatet. De delar av resultatet som ej svarade på syftet exkluderades. Ord som under 
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analysens gång funnits oklara har översatts med lexikon och diskuterats för att finna en 

adekvat och överensstämmande översättning. 

6 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet har ett krav som måste följas vid forskning, det får inte ske en förvrängning 

eller försköning av resultat vid analys, tolkning och presentation som syftar till att stödja 

studiens syfte (Gustafsson et al., 2005, s. 8-9, 16). Författare och forskare skall även 

framlägga alla resultat och inte förvanska dem genom att endast presentera de resultat som 

stöder deras hypotes. Det framkommer rekommendationer som skall efterföljas för att 

forskningen skall vara etiskt hållbar. Vissa av dessa är inte anpassade till litteraturöversikter 

då de är riktade mot undersökande studier. De som ändå går att följa i denna översikt anses 

vara att metod och resultat öppet skall redovisas och granskas. En god ordning och 

dokumentation av tillvägagångssättet skall redovisas, samt att det skall ske en rättvis 

bedömning av resultaten från de använda artiklarna i litteraturöversikten (Gustafsson et al., 

2005, s. 8-9). De kriterier som vetenskapsrådet lyfter har efterföljts i denna litteraturöversikt. 

Vidare har översättningen av artiklarna skett på ett sådant sätt att innehållet inte skall ändrats 

eller förskönats. Avsikten har varit att presentera alla resultat utan att förvrida eller förändra 

dem. De vetenskapliga artiklar som används till resultatet har alla varit godkända av olika 

etiska kommittéer på berörda universitet eller sjukhus. 

7 Resultat 

Ur analysen av artiklarnas resultat har det identifierats fem teman. De teman som framkommit 

över hur sjuksköterskan kan motivera till livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 

2 är: empatisk relation i mötet för att skapa motivation, sjuksköterskans stödjande roll på 

vägen till en livsstilsförändring, sjuksköterskan som utbildare med patientens vardag som bas, 

betydelsen av att patienten är drivande och övertar makten och organisationens betydelse för 

inlärning. 

7.1 Empatisk relation i mötet för att skapa motivation 

Att patienten känner sig väl bemött och har en god relation till sjuksköterskan är avgörande 

för sjuksköterskans möjlighet att påverka dennes motivation (Dellasega, Añel-Tiangco & 

Gabbay, 2011; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). För 

att nå en sådan upplevelse har patienter framlagt sjuksköterskans empatiska förmåga som 
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central. Empati i den meningen att sjuksköterskan är förstående, skapar förtroende, lyssnar 

och ser hela individen. Premissen för det är att sjuksköterskan tar sig tid för att lyssna och ger 

patienten odelad uppmärksamhet (Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 

2010; Sahlsten et al., 2009). Genom ett sådant agerande är det möjligt att lära känna denne 

och det ger goda förutsättningar för en god vårdrelation. 

Att bilda en väl fungerande relation och ett nära samarbete ligger i sjuksköterskans ansvar 

och patienter har i intervjuer kunnat avslöja vad som krävs för att lyckas med detta (Oftedal et 

al., 2010; Sahlsten et al., 2009). Om sjuksköterskan kan skapa förtroende och engagemang 

samt visa respekt och mod ger det goda förutsättningar för det önskade samarbetet. Detta går 

att uppnå genom att eftersträva en förståelse för hur patienten upplever och förstår sjukdomen 

(Jutterström, Graneheim, Isaksson & Hörnsten, 2012). Samarbetet kan beskrivas som ett 

partnerskap, som av artikelförfattarna ses som en jämlik relation, ett partnerskap som skall 

spegla sig i beslutstaganden, i målsättandet och i kunskapen (Oftedal et al., 2010; Sahlsten et 

al., 2009). Om patienten får bli delaktig i dessa aktiviteter skapar det en känsla av hopp 

(Dellasega, Gabbay, Durdock & Martinez-King, 2010). Det innebär att när sjuksköterskan 

lyckats skapa detta partnerskap kommer det visa sig hos patienten genom att denne kommer 

bli stärkt i sig själv, och därmed förmå sig att ta makten över sina livsstilsförändringar 

(Dellasega et al., 2011). 

7.2 Sjuksköterskans stödjande roll på vägen till en livsstilsförändring     

Sjuksköterskan kan genom en effektiv rådgivning få patienten att känna sig stärkt och 

självständig nog att ta ansvar för sin egenvård och livsstilsförändring (Jutterström et al., 

2012). En patient med sådana egenskaper tenderar till att ta initiativ och vara aktivt 

involverade i egenvården och be om hjälp när det finns behov för den. Om denne kan få stöd 

från sjuksköterskan riktat exempelvis mot kostomläggningen skulle självförtroendet öka 

ytterligare och risken för förvirring minska (Rygg, By Rise, Lomundal, Strøm Solberg & 

Steinsbekk, 2010). Patienten behöver detta för att bli mer självsäker i sina handlingar. 

Patienter som deltagit i en studie där de mottagit Motivational Interviewing (MI) uttrycker att 

de till skillnad från standardvården av diabetes i MI mottog guidning och stöd istället för 

befallningar över vad de skall utföra (Dellasega et al., 2011; Dellasega et al., 2010). Att bli 

bemött på detta sätt när det finns ett behov av livsstilsförändring ansågs av patienten som 

positivt i relation till den motivation som behövs för förändringen (Audulv, Asplund & 

Norbergh, 2012; Dellasega et al., 2011).  
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För att hjälpa patienten att komma vidare, finna motivationen och få denne att se det 

positiva i situationen trots upplevda hinder skall sjuksköterskorna bemöta dem med just 

uppmuntran och stöd (Sahlsten et al., 2009). Patienten som mottagit råd och stöd om egenvård 

från sjuksköterskor eller redan var medveten om de livsstilsförändringar denne behövde 

utföra hade knappt något behov av att söka egenvårdsstrategier för att kunna utföra de 

nödvändiga förändringarna av sin livsstil (Audulv et al., 2012). Socialt stöd från familj, 

vänner men även från sjuksköterskor uttrycks av patienten som viktigt för att finna motivation 

till en ökad egenvård och livsstilsförändringar (Audulv et al., 2012; Osborn & Egede, 2010). 

Att som patient få positiv feedback och bli tagen på allvar påverkar dem till att tro på sin egen 

förmåga till egenvård och förändring av livsstil (Rygg et al., 2010). Det har givits uttryck för 

ett behov av att möta och kommunicera med andra personer med diabetes typ 2. Ett 

deltagande i en stödgrupp för patienter med diabetes typ 2 där de får ge uttryck för 

erfarenheter, rädslor och frustrationer anses hjälpa dem att finna motivation till egenvården av 

sjukdomen (Oftedal et al., 2010; Rygg et al., 2010). 

7.3 Sjuksköterskan som utbildare med patientens vardag som bas 

För att öka motivationen till livsstilsförändringar hos en patient med diabetes typ 2 krävs en 

ökad kunskap (Osborn & Egede, 2010). Patienten behöver inte bara kunskap om sjukdomen 

men också om specifika beteendens eventuella följder. Genom att sjuksköterskan informerar, 

utbildar och erbjuder stöd kan patienten erhålla en sådan kunskapsnivå (Jutterström et al., 

2012). Det är först då denne har möjlighet att självständigt agera och tänka kring de 

förändringar i livsstilen som behöver genomföras. Det har givits uttryck för att information 

skulle underlätta möjligheten till att lösa praktiska problem och minska förvirring, men även 

bidra till en självsäkerhet och därmed öka patientens möjlighet till hantering av sjukdomen 

(Rygg et al., 2010). En av förutsättningarna för att patienten skall nå denna kompetens är att 

informationen som ges är individbaserad (Oftedal et al., 2010). Det är av största värde att all 

utlärning sker med utgångspunkt i patienten och dennes liv. Att sammankoppla den nya 

informationen med situationer och händelser i dennes vardag har bevisats vara ett önskvärt 

och effektivt sätt att utbilda. Det blir lättare att genomföra en förändring om patienten får 

praktiska råd och information som denne direkt kan omvandla till handling. 

Genom att sjuksköterskan lyssnar och förstår patientens prioriteringar och behov kan de 

erhålla kunskap som de anser är av värde (Dellasega et al., 2010). Vidare visar resultatet att 

det är fördelaktigt att utbilda patienten i ett flertal områden och även utföra multipla 
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livsstilsförändringar (Malpass, Andrews & Turner, 2009). Erfarenheter visar på att en 

förändring kan stödja en annan, exempelvis lade de fram att den planerade fysiska aktiviteten 

gav stöd och motiverade till att fullfölja deras nya kostplan. Multipla förändringar ökar inte 

bara patientens motivation att bli mer delaktig i sin vård men också till att genomföra 

förändringar. Vad egenvård är, vem som ansvarar, vad som förväntas och hur det skall 

genomföras är information som på ett respektfullt sätt måste presenteras för patienten (Audulv 

et al., 2012; Dellasega et al., 2010). All information och utbildning kan krävas att upprepas 

under en längre tid för att optimera chanserna för att patienten skall genomföra 

livsstilsförändringar och sedan leva efter dem. 

7.4 Betydelsen av att patienten är drivande och övertar makten 

Genom att uppmuntra patienten till att ansvara för sin egen vård ökar dennes motivation till 

förändring (Dellasega et al., 2011; Jutterström et al., 2012). Om sjuksköterskan är tydlig med 

vad som förväntas av patienten och vad dennes ansvar är, är det möjligt för patienten att ta 

makten över sina livsstilsförändringar. Det innebär att patienten tar förarrollen medan 

sjuksköterskan intar en mer passiv roll. Sjuksköterskan kan genom detta förhållningssätt 

beskrivas som patientens förespråkare istället för dess överordnade (Dellasega et al., 2010). 

För att denna rollsättning skall vara möjlig att genomföra krävs en del arbete och samarbete 

(Dellasega et al., 2010; Jansink et al., 2010). Sjuksköterskan ska skapa tillfällen för diskussion 

med patienten med intressefokus på dennes motivation inför eventuella livsstilsförändringar. I 

dessa diskussioner kan sjuksköterskan få en uppfattning om patientens upplevelse av att leva 

med diabetes typ 2, som i sin tur kan leda till en kunskap om vad patienten behöver vad gäller 

information, stöd eller andra aspekter (Oftedal et al., 2010).  

Det är sedan sjuksköterskans uppgift att stimulera och stödja patienten (Sahlsten et al., 

2009). Stimulera dennes egen förmåga att undersöka sin situation och stödja i att finna egna 

vägar. Det är viktigt att patienten själv identifierar sina egna styrkor och resurser, på ett sådant 

sätt blir denne drivande och sjuksköterskan kan bli allt mer passiv. Gemensamt, utifrån 

patientens berättelse kan de sätta upp mål. Målen kan med fördel delas upp så att de kan 

uppnås inom en rimlig tid och med rimlig ansträngning. Genom att framtagandet av mål sker 

med patientens tillåtelse och på dess initiativ, utvecklas återkopplingsprocessen till en 

diskussion istället för befallningar från sjuksköterskan (Dellasega et al., 2010). På detta sätt 

kan maktstrider om livsstilsförändringar undvikas, vilket ofta leder till att patienten frivilligt 

tar ansvaret för sin egenvård. För att patienten skall bli motiverad till att förändra sin livsstil 
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krävs att dennes syn på framtiden, förväntningar och mål får ta den största platsen i vårdandet 

(Hörnsten, Jutterström, Audulv & Lundman, 2011).  

7.5 Organisationens betydelse för inlärning 

Genom ökad kunskap om fysisk aktivitet och kost men även om användbara redskap för en 

effektiv livsstilsrådgivning hos sjuksköterskor inom diabetesvården kan en 

kvalitetsförbättring av vården ske (Jansink et al., 2010; Jutterström et al., 2012). 

Sjuksköterskorna uttrycker även att för att kunna ge en effektiv rådgivning om 

livsstilsförändringar, behöver de specifika verktyg för att kunna anpassa rådgivningen 

gentemot det stadium som patienten befinner sig i. För att motivera patienten till en 

livsstilsförändring uttrycker de att det finns ett behov av mer tid till att hålla sig uppdaterade 

med de senaste rönen och utvecklingarna som skett inom diabetesvården (Jansink et al., 

2010). Detta stärks av patienter som levt med diabetes en tid och deras uttryck för behov av 

uppdaterad kunskap. Det skulle ge en bekräftelse för att deras sätt att leva är lämpligt (Rygg 

et al., 2010).  

Tiden till att kunna ha en kontinuitet och regelbundenhet i mötet med patienten är även av 

betydelse (Jutterström et al., 2012). Detta leder enligt sjuksköterskorna till att patienten 

upplever ett förtroende för sjuksköterskan och känner sig säkra i mötet med denne, vilket kan 

öka patientens kapacitet till egenvård och livsstilsförändringar. Att av organisationen få tid till 

en tät patientkontakt gav enligt sjuksköterskorna dem en unik position i mötet baserat på en 

personlig medvetenhet om patienten som helhet. För att ha möjligheten att ge en god vård och 

motivera patienten till en livsstilsförändring behövs det enligt sjuksköterskorna en effektiv 

organisation som har tillräckliga resurser. Det måste även finnas utrymme för att stödja 

sjuksköterskorna då de uttrycker att det ibland finns brist på egen motivation, vilket gör det 

svårt för dem att i sin tur motivera patienten (Jansink et al., 2010). 

8 Diskussion  

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur sjuksköterskan kan motivera 

livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2. Omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orems (2001) teori om fem metoder som skall hjälpa patienter till egenvård kommer att 

användas för att ge stöd åt resultatet. Dock har metoden där vårdaren handlar för personen 

exkluderats då den är beskriven som en metod som ej skall användas när personen själv är 

handlingskraftig. 
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8.1 Metoddiskussion 

Denna uppsats är baserad på en litteraturöversiktlig metod. Det ger möjligheten till en större 

bredd jämfört med en empirisk studie som kan bli begränsad då endast ett visst antal 

intervjuer kan utföras under den fastställda tiden för uppsatsen. Sökningsförfarandet av 

artiklar har inte skett så systematiskt som skulle anses önskvärt. Alla sökord har använts i 

olika kombinationer men detta har inte varit planerat och upplagt utifrån ett strukturerat 

schema. Om ett sådant efterföljts hade genomförandet av litteratursökningen kunnat vara mer 

effektivt. Det skulle även kunna anses att det sökord som skulle varit det mest använda skulle 

varit “lifestyle” utifrån syftet för denna litteraturöversikt. Men relaterat till de få träffar detta 

sökord gav, användes istället “self care” vilket har översatts till egenvård. Detta motiveras 

genom att livsstilsförändringar ingår i begreppet egenvård. Artiklarna som valdes ut till 

översikten är alla publicerade under de senaste tre åren, denna aktualitet var väsentlig då 

ämnet ständigt diskuteras och nya metoder presenteras. Men styrkan i detta måste vägas mot 

att antalet valda artiklar blev färre. För att nå syftet användes elva artiklar. Vidare gjordes ett 

medvetet val att artiklarna skulle spegla ett västerländskt levnadssätt och är därför begränsade 

till två världsdelar, Europa och Nordamerika. Det finns också en medvetenhet om att det i 

varje enskilt land finns kulturella skillnader, sedvanor och religioner, men inom ramen av en 

kandidatuppsats var det ej möjligt att inkludera även en sådan vinkel. Möjligtvis innebär det 

en svaghet då en jämförelse mellan olika kulturer inte gjorts. Samtidigt som det kan vara en 

styrka då resultatet trots allt ger en internationell och aktuell bild av ämnet ur ett västerländskt 

perspektiv.  

De valda artiklarna anses svara på det som syftet avser, vilket framkommit genom den 

grundliga analysen av dessa. Det går dock inte att frånkomma risken för att tolkningsfel kan 

uppstå. Alla de valda artiklarna är skrivna på engelska, detta medför att det skett en 

översättning av begrepp och ord. Det finns en viss risk för feltolkning men detta överbryggs 

av en noggrann översättning. Att undvika tolkning är dock svårt då vetenskapliga artiklar 

skall vara skrivna på det språk som gör att de når ut till en så stor publik som möjligt. 

Granskning av artiklarnas kvalitet och analysen skedde i enighet med Fribergs (2012, s. 126-

129) punktlista för granskning och fem steg för analys, vilket kunde säkerställa dess kvalitet. 

Analysen innefattades av elva artiklar som kategoriserades och tematiserades. Artiklarna kan 

anses trovärdiga till följd av de olika analysstegen. 



  14 

 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Sambandet mellan att bli sedd och motivation 

Resultatet visar en enighet i att empati spelar en avgörande roll för sjuksköterskans möjlighet 

att motivera en patient till livsstilsförändring. Relationens uppbyggnad bör ha en grund i ett 

samarbete mellan sjuksköterska och patient, i vilken en diskussion utifrån patientens 

intressefokus förs, vilket även Orem i sin egenvårdsteori (2001, s. 59-60) hävdar är centralt. 

Att alltid ha patienten som utgångspunkt och försöka förstå dess bakgrund, erfarenheter och 

behov, är ett förhållningssätt som hon lyfter för att främja dennes möjlighet till egenvård. 

Detta tyder på att sjuksköterskans inställning gentemot patienten skall grunda sig i ett 

livsvärldsperspektiv. Det innebär att det skall riktas uppmärksamhet gentemot patientens 

dagliga tillvaro och vardagsvärld i vårdandet (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003, s. 24). Detta förhållningssätt kan styrkas i vad som framgår i Larsson et al. 

(2011) studie om patienternas behov av att bli sedda och bekräftade för att de skall känna sig 

motiverade. När detta ej sker leder det indirekt till att de känner sig omotiverade till 

förändring. Enligt Hörnsten och Graneheim (2011) tycks i dagsläget ett sådant synsätt vara 

sällsynt då patienter ofta framlägger att de känner att deras person och åsikter är underordnade 

sjuksköterskans. Att däremot behandla och tänka på patienten som en autonom människa och 

inte som en diagnos har efterlysts som ett positivt bemötande från sjuksköterskan, vilket 

ställer krav på en relation som är uppbyggd på det sätt som tidigare nämnts.  

Socialstyrelsen (2011) lyfter också relationens betydelse i diabetesvården och att den skall 

vara med utgångspunkt från individen och dennes värdighet och självbestämmanderätt. Detta 

styrker resultatet som tydligt framställde relationens påverkan på motivationen. Trots dessa 

argument och framställningar från flertalet källor, finns det enligt Hörnsten och Graneheim 

(2011) brister vid uppbyggnaden av relationer mellan sjuksköterskor och patienter. Det har 

även framkommit i litteraturöversiktens resultat att relationen mellan sjuksköterska och 

patient skall bygga på ett partnerskap och en jämlik relation. Dahlberg et al. (2003, s. 47) har 

beskrivit att det finns vissa risker för att det skall ske en förväxling mellan en professionell 

vårdrelation och en vänskapsrelation. Vänskapsrelationen anses ha en jämvikt och 

ömsesidighet som ej går att finna i den professionella relationen. Detta tyder på att det finns 

skilda åsikter om hur jämlik den vårdande relationen skall vara, vilket kan vara problematiskt 

vid skapandet av denna. Resultatet visar även att vetskapen om den empatiska relationens 
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betydelse i mötet med patienter med diabetes typ 2 kan vara ett värdefullt redskap för 

sjuksköterskan för att hjälpa patienterna att genomföra en eller flera livsstilsförändringar.  

8.2.2 Betydelsen av stödets utformning 

I resultatet framgår ett blandat resultat om hur olika typer av stöd påverkar patientens 

motivation till livsstilsförändringar. Det är framförallt två typer av stöd som lyfts fram, det 

ena är det som önskas av sjuksköterskan. Den andra är den stöttning patienten erhåller från 

närstående och ur andra sociala sammanhang. Orems (2001, s. 57-59) metod om att 

sjuksköterskan skall tillhandahålla stöd till patienterna för att ge dem möjlighet till utförandet 

av egenvård stämmer väl överens med detta. Hon menar att sjuksköterskan genom detta stöd 

kan få patienten att finna och använda sig av sina egna resurser för att utföra en 

livsstilsförändring. Detta ställer dock ett krav på sjuksköterskan och dennes 

bedömningsförmåga. Orem lyfter fram att sjuksköterskan behöver förnuft och förståelse för 

att göra en rättvis bedömning över när hjälpen behövs.  

Knecks et al. (2011) studie beskriver att sjuksköterskan är den fasta punkt som patienten 

alltid kan vända sig till, vilket beskrivs som det önskvärda och ideala förhållandet. Men i 

verkligheten tycks denne istället vara någon som ger banningar istället för hopp och stöd 

(Hörnsten & Graneheim, 2011). Detta stärks ytterligare med en studie gjord av Larsson et al. 

(2011) där patienter berättar att de upplever att sjuksköterskan är självcentrerad och att de 

många gånger står utan stöd. Utifrån litteraturöversiktens resultat tycks det vara utan tvivel att 

sjuksköterskan behöver ge stöd för att optimera chanserna för patienten att genomföra en 

förändring. Dock ges det endast en antydan om hur sjuksköterskan kan gå tillväga för att 

tillgodose patientens önskemål och är samstämmigt med Orems (2001, s. 57-59) stödjande 

metod. Resultaten är vaga och de föreslagna metoderna går isär. Trots att ett absolut svar är 

svårt att utläsa i resultatet framkommer det att den traditionella vården med befallningar och 

krav är något som fungerar mindre effektivt. 

8.2.3 Betydelsen av utbildningens, informationens och organisationens form 

Orem beskriver i sin teori en metod där sjuksköterskan skall utbilda patienten för att den skall 

kunna sköta sin egenvård, att sjuksköterskan skall följa patientens utvecklingsnivå, 

hälsostatus, ålder och informationstillfällen (Orem, 2001, s. 59-60). Det skall även ske med 

hänsyn till deras bakgrund, erfarenhet och livsstil. Denna inställning till patientmötet är i 

enighet med premisserna för ett livsvärldsperspektiv som förhållningssätt, vilket innebär en 

respekt för patientens verklighet, erfarenheter och upplevelser (Dahlberg et al., 2003, s. 24). 
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Detta stämmer väl överens med vad som framkommit tydligt i resultatet om hur motivering 

till livsstilsförändringar skall ske. Larsson et al. (2011) beskriver dock att det inte ser ut så i 

dagens diabetesvård, det framkommer att patienter inte har tillräcklig kunskap om hälsostatus 

och sjukdomen i sig. Anledningen till detta sägs ha sin grund i sjuksköterskors bristande 

information till patienterna och att den inte är tillräckligt anpassad till individen. Även tiden 

kan anses vara en anledning till bristande kunskap hos patienten, då det måste finnas tid för 

att informera patienten på ett adekvat sätt. Mer tid ger också sjuksköterskan möjlighet att 

kontrollera att patienten uppfattat den givna informationen men även till uppföljning 

(Socialstyrelsen, 2011). Det tyder på att även om sjuksköterskan skulle ha tillräcklig kunskap 

att ge patienten kan tiden vara en faktor till att denna kunskap inte går att erbjuda och vice 

versa. Det kan argumenteras för att mer tid och ökad kunskap bör vävas samman för att nå 

den bästa utkomsten för utförandet av en livsstilsförändring. 

Resultatet visar på att deltagande i grupp kan hjälpa patienten att finna motivation till 

livsstilsförändringar. Orem (2001, s. 59-60) har även gett uttryck för att utbildning i grupp ska 

öka kunskapen hos patienten. Detta kan anses som motsägelsefullt då information och 

utbildning i grupp är långt ifrån individanpassad. Men Orems teori stärks av resultat i en 

studie som undersöker effekterna av self-management träning. Där framkommer det att 

utbildning i grupp ökar kunskapen hos patienten i jämförelse med individuell utbildning 

(Kulzer, Hermanns, Reinecker & Haak, 2007). Den positiva påverkan som grupputbildning 

har för ökad kunskap och därmed en motiverande effekt till livsstilsförändringar kan möjligen 

härledas till den stödjande atmosfär gruppen tillför. Det ges även tillfälle till diskussion om 

olika tillvägagångssätt och erfarenheter, vilket kan ha en god påverkan på både individ- och 

gruppnivå. Även Socialstyrelsen (2011) hävdar det positiva i grupputbildning, men att den 

viktigaste faktorn för kvaliteten av utbildningen är beroende av sjuksköterskans pedagogiska 

kompetens.  

I resultatet framkom det att organisationen som sjuksköterskan befinner sig i är avgörande 

för möjligheten att bidra med information och utbildning. Att tid ges till sjuksköterskan för att 

skapa en kontinuitet med patienten beskrivs som en viktig faktor. Larsson et al. (2011) 

beskriver dock att tid är något som är bristfälligt i vården idag och patienter har gett uttryck 

för en bristande kontinuitet med sin sjuksköterska och att de ofta får möta olika personer vid 

varje möte. Då Orem (2001) inte nämner organisatoriska faktorers påverkan på egenvården är 

det inte möjligt att diskutera denna del utifrån hennes teori. Liknande upplevelser av 

besvikelse på den begränsade tiden med sjuksköterskan går bland annat att hitta i Knecks et 
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al. (2011) studie. Dessa upplevelser belyser en problematik som sträcker sig över bemötande, 

relation och stöd då de är faktorer i vården som alla är beroende av en välfungerande 

organisation. En organisation där det finns tid, resurser och möjlighet för sjuksköterskan att 

ge vård som når upp till den önskvärda standarden som beskrivits i resultatet. 

8.2.4 Förmågan att skapa en miljö där patienten kan överta makten 

I Orems (2001, s. 57-59) metod om en utvecklande miljö beskrivs betydelsen av att inte 

endast ge patienten resurser utan också hur de måste lära sig att använda sig av dessa. Att utgå 

från personen är återkommande i resultatet. Informationen, bemötandet och stödet från 

sjuksköterskan skall uteslutande ha sin utgångspunkt i individen denne möter. Denna grund är 

av absolut största betydelse men det kommer att krävas mer för att optimera chanserna för ett 

gott resultat. Precis som Orem beskriver fordrar en effektiv egenvård, att patienten lär sig hur 

denne ska använda sig av sina nyvunna resurser. Resultatet antyder att en sådan 

transformation inte är helt enkel då det ställer stora krav på sjuksköterskans förmåga att 

lyssna, förstå och diskutera kring det patienten berättar. Utifrån denna berättelse skall sedan 

vården, målen och egenvården utformas. Det finns en rad möjliga svar på varför detta är så 

svårt men ett av dessa kan vara den tidsbrist som framkommit i resultatet som ett hinder för 

en god diabetesvård. Möjligtvis utgör detta även ett hinder för den välfungerande relation som 

resultatet visar är central. Helmink et al. (2011) beskriver att sjuksköterskor samtidigt har 

berättat att de själva inte varit motiverade nog för att motivera patienten. Detta avslöjar att 

tiden kanske inte är det första och största hindret som behöver överstigas utan möjligen är det 

sjuksköterskans egen motivation. 

En livsstilsförändring blir antingen till en vana i det dagliga livet eller avvisas helt (Kneck 

et al., 2012). Resultatet avslöjar att för att lyckas med det första måste patienten frivilligt ta 

makten över sina handlingar. Orem (2001, s. 57-59) menar att på vägen dit krävs förnuft och 

förståelse hos sjuksköterskan för att bedöma när det finns behov av att stiga in och hjälpa. 

Socialstyrelsen (2011) beskriver att sjuksköterskan inte får lämna allt beslutsansvar till 

patienten då det kan äventyra sakkunnigheten och tryggheten som hälso- och sjukvården skall 

stå för. Patienten måste fortfarande erbjudas den hjälp denne behöver för att ha möjligheten 

till värdering av risker och behandlingsalternativ. Trots att detta kan låta enkelt så tycks det 

vara svårt då patienter har beskrivit en upplevelse av att sjuksköterskan antingen tar över eller 

inte är tillgänglig (Kneck et al., 2012). Litteraturöversiktens resultat antyder att det 

förstnämnda är vanligare, att sjuksköterskan tar över och kontrollerar. Det verkar inte vara 
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helt okomplicerat för sjuksköterskan att inta en passiv roll. Detta kan delvis förklaras med att 

patienten gärna överlåter makten till denne då stödet är bristfälligt (Larsson et al., 2011). Att 

sjuksköterskan innehar en sådan roll är något som är avgörande för en eventuell 

livsstilsförändring enligt resultatet. Då det inte bara är patienten som skall inta förarsätet utan 

sjuksköterskan måste även ha förmågan att vara passagerare.  

9 Kliniska implikationer 

Utifrån vad som framkommit i denna litteraturöversikt finns det ett antal förändringar som 

behöver ske inom diabetesvården för att sjuksköterskor skall kunna motivera patienter till en 

livsstilsförändring. Många av dessa är inriktade på det förhållningssätt och den inställning 

sjuksköterskorna bär med sig vid mötet med patienterna men det finns även en del praktiska 

moment som är i behov av förändring. Det måste ske en organisatorisk utveckling och en 

prioritering inom diabetesvården som ger mer tid till sjuksköterskorna för mötet med 

patienterna. Mer tid skulle också innebära en möjlighet för dem att hålla sig uppdaterade och 

utvidga sin kunskap om genomförandet av motivationsmöten. Det skulle även ge en 

kontinuitet med patienterna. Att tiden är avgörande för hur väl sjuksköterskan kan sätta sig in 

i patientens bakgrund, erfarenheter, nuvarande livsstil och behov. Det vill säga patientens 

livsvärld, för att anpassa informationen och motivera dem till att utföra en livsstilsförändring 

är tydligt.  

Varje sjuksköterska bör ha en grundkunskap om betydelsen av att ha respekt för patientens 

autonomi och livsvärld. Dock talar inte studierna för att det ser ut så i praktiken och det 

tankesättet har möjligen försvunnit på vägen i den stress och press som yrket medför i vissa 

fall. Det behövs utifrån vad som har framkommit i resultatet att sjuksköterskor utvecklar, 

förändrar och medvetandegör sitt förhållningssätt gentemot patienter. Detta för att kunna ge 

dem den motivation som behövs för att de skall utföra en livsstilsförändring. Bemötandet 

mellan sjuksköterskan och patienten skall grundas i ett empatiskt förhållningssätt, fokusera på 

patienten och styras av dennes intressefokus. Sjuksköterskan måste även ställa sig utanför 

sammanhanget och kunna bedöma när patienten behöver dennes stöd utifrån den berättelse 

som framförs. Stödet som ges skall formas från patientens behov och syfta till att leda 

patienten till att finna sina egna resurser. Även om det kan upplevas som svårt måste alltså 

sjuksköterskan låta patienten ta förarrollen och bestämma vägen medan denne endast sitter i 

passagerarsätet och ger stöd vid behov. För att kunna utveckla detta förhållningssätt kan det 
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för vissa behövas mer utbildning inom ämnet. Sjuksköterskeprogrammet skulle behöva inslag 

av detta, men även de som arbetar inom diabetesvården bör få möjlighet till ytterligare 

utbildning. Att forma riktlinjer utifrån Orems (2001) teori om hur sjuksköterskan skall kunna 

främja egenvården hos patienten kan vara till stöd vid mötet med personer med diabetes typ 2. 

Socialstyrelsen (2011) hävdar att sjuksköterskans pedagogiska kompetens avgör 

utbildningens kvalitet. Med utgång från detta finns det behov av en pedagogisk utveckling 

inom diabetesvården men också för alla sjuksköterskor då utbildning är en stor del av all typ 

av egenvård.  

10 Förslag på vidare forskning 

Denna litteraturöversikt visar att ämnet är aktuellt och att det utförs många studier inom 

ämnet. Dessa ger en bred och målande bild av hur patienter upplever diabetesvården och hur 

denna kan förbättras. Bland annat avslöjas att sjuksköterskans motivation är av stor vikt för 

att lyckas motivera patienten till egenvård. Dock lämnar studierna med denna infallsvinkel en 

hel del att önska och mer forskning behövs inom området. Vidare talar en stor del av 

resultatet om betydelsen av att patienten erhåller stöd men detta utvecklas inte i någon större 

utsträckning. Ytterligare forskning om hur ett optimalt stöd ser ut och kan ges är önskvärt.  

11 Slutsats 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att sjuksköterskan kan motivera patienten till 

livsstilsförändringar på ett flertal sätt. Samtliga metoder som syftar till att motivera har sin 

grund i individen och dennes berättelse, och målet är att patienten motiveras till att överta 

makten över sin egenvård. Ett respektfullt bemötande och en god relation är av stor betydelse 

för detta. Förutom relationen krävs individanpassad utbildning och information. Även ett stöd 

som utgår från patientens behov är avgörande för en ökad motivation. För att kunna utföra 

dessa handlingar krävs även en stabil organisation som ger sjuksköterskan tid till en 

kontinuerlig relation med patienterna men även till uppdatering inom ämnet.  
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Bilaga 1 Sökmatris 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus with Full Text “Diabetes mellitus type 2”, 

“Motivation”, “Self care”. 

 

46 Dellasega, C., Añel-Tiangco, 

RM., & Gabbay, RA. (2011). 

 

Osborn, CY., & Egede, LE. 

(2010). 

 

Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. 

(2010).   
 

Dellasega, C., Gabbay, R., 

Durdock, K., & Martinez-King, 

N. (2010). 

PubMed “Diabetes mellitus type 2” 

“Life style”, “Motivation”. 

19 Malpass, A., Andrews, R., & 

Turner, KM. (2009). 

PubMed “Diabetes mellitus type 2” 

“Life style”, “Nursing”. 

42 Jansink, R., Braspenning, J., van 

der Weijden, T., Elwyn, G., & 

Grol, R. (2010). 

SwePub “Diabetes type 2” 

“Nursing” 
 

15 Jutterström, L., Graneheim, U., 

Isaksson, U., & Hörnsten, Å. 

(2012). 

MEDLINE Manuell sökning: Indexes, Author 

“Audulv, A” 

2 Audulv, Å., Asplund, K., & 

Norbergh, K-G. (2012).   
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Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed “Diabetes mellitus type 2”, “life 

style”, “self care” and “patient 

participation” 

5 Rygg, LØ., Rise, MB., Lomundal, 

B., Solberg, HS., & Steinsbekk, 

A. (2010). 

CINAHL Plus with Full Text “Patient participation”, “Self 

care”, “Motivation” 

 

19 Sahlsten, M., Larsson, IE., 

Sjöström, B., & Plos, KAE. 

(2009). 

CINAHL Plus with Full Text Referens från: Hörnsten, Å., & 

Graneheim, U. (2011). A lesson to 

learn – Patients’ critiques of 

diabetes nursing. 

Manuell sökning: ”A model of 

integration of illness and self-

management in type 2 diabetes” 

1 Hörnsten, Å., Jutterström, L., 

Auduluv, Å., & Lundman, B. 

(2010). 
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Bilaga 2 Litteraturmatris 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Audulv, Å., Asplund, K., & 

Norbergh, K-G. 

Titel: The Integration of Chronic Illness 

Self-Management. 

Tidskrift: Qualitative Health Research 

Årtal: 2012 

Land: Sverige 

Att undersöka hur personer med en 

kronisk sjukdom integrerar ”self-

management” med sitt liv. 

En tolkande beskrivande metod. 

Urval: 21 personer rekryterades från 

dagvårdsavdelningar på ett sjukhus i en 

medelstor stad i Sverige. Deltagarna 

skulle vara över 18, svensktalande, och 

fått en diagnos för en kronisk sjukdom 

de senaste fem månaderna. De var 

mellan 20-47 års ålder. 

Datainsamling: Skedde genom tre eller 

fyra intervjuer spridda över två och ett 

halvt år, det skedde 81 intervjuer totalt. 

Intervjuerna skedde vid 0, 6, 12, 30 

månader. Intervjuerna var narrativa och 

varade mellan 20-120 minuter. 

Analys: Analysen startade efter 30 

månader när alla intervjuer skett. 

Metoden var tolkande beskrivande. Fyra 

faser av ”self-management” integration 

framkom. 

Fyra faser framstod 

Seeking effective self-management 

strategies 
De som fått utbildning i ”self-

management” av vårdpersonal behövde 

inte leta efter effektiva strategier. Utan 

utbildning kunde de spendera flera år på 

att söka efter sådana. 

Considering the costs and benefits of 

the self-management strategies 
 

Creating routines and plans of actions 
Rutiner hjälpte deltagarna att komma 

ihåg egenvården och de behövde inte 

reflektera över den dagliga egenvården. 

Negotiating self-management that fit 

their life situations 
Emotionella hanteringsstrategier kan 

förändra deltagarnas syn på egenvård 

genom att lyfta de positiva effekterna 

och hjälpa dem att ändra deras 

värderingar. Patientens tro (kunskap, 

värderingar mm) påverkar 

egenvårdsprocessen. Socialt stöd är 

viktigt för att finna motivationen till 

egenvård. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Dellasega, C., Anel-

Tiangco, R., & Gabbay, R. 

Titel: How patients with type 2 diabetes 

mellitus respond to motivational 

interviewing. 

Tidskrift: Diabetes Research and 

Clinical Practice 

Årtal: 2011 

Land: USA 

Att bedöma hur patienter svarar på 

användandet av ”motivational 

interviewing” som en strategi för 

beteendeförändring och att identifiera 

om specifika strategier är användbara 

eller inte. 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval: Personerna var rekryterade från 

en behandlingsgrupp. 19 personer deltog 

i studien, varav alla hade typ 2 diabetes 

och hade varit i en DYNAMIC (Diabetes 

Nurse Case Management with 

Motivational Interviewing for Change) 

studie i ett år. 

Datainsamling: Intervjuerna skedde i 

fokusgrupper efter att personerna hade 

deltagit i en intervention som pågick i 

två år. 

Analys: Tolkande fenomenologisk 

analys (IPA) vilket är en kvalitativ 

metod. Transkriberingarna lästes igenom 

individuellt och teman identifierades. 

De teman som identifierades var: 

Nonjudgmental accountability 
Patienterna kände att till skillnad från 

standardvården där de kände sig 

kritiserade att MI uppmuntrade dem till 

att känna sig ansvariga för sin egenvård. 

Being heard and responded to as a 

person 
Ett gott bemötande innebar 

trygghetskänsla. 

Encouragement and empowerment 

through empathy 
Patienterna kände sig förstådda av 

sjuksköterskan och därmed mer 

mottagliga för dennes kommentarer och 

förslag.  

Collaborative action planning and 

goal setting 
De kände att relationen med 

sköterskorna var ett partnerskap, och 

blev ”empowered” av informationen om 

hur de kan fatta egna beslut och sätta 

realistiska mål. 

Coaching rather than critiquing 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Dellasega, C., Gabbay, R., 

Durdock, K., & Martinez-King, N 

Titel: Motivational interviewing to 

change type 2 diabetes self care 

behaviours. 

Tidskrift: Journal of Diabetes Nursing. 

Årtal: 2010 

Land: USA 

Att kontrollera kvaliteten och bestämma 

hur individer från olika kliniker svarade 

på ”Diabetes Nurse Case Management 

and Motivational Interviewing (MI) for 

Change” (DYNAMIC) halvvägs genom 

interventionen.  

Urval: Deltagarna i fokusgruppen skulle 

vara äldre än 21 år och blivit 

diagnostiserade med diabetes typ 2. 

Deras HbA1c skulle vara mer än 7,5 % 

(>58 mmol/mol). Totalt 19 deltagare 

skapade fokusgrupperna 

Datainsamling: Intervjuer i 

fokusgrupper utfördes efter två, fyra och 

sex veckor efter start. Sedan minst var 

tredje till var sjätte månad. 

Interventionen varade i två år 

Analys: En tolkande fenomenologisk 

analysmetod användes vid analysen av 

data. Varje författare granskade 

intervjuerna och identifierade teman, 

sedan möttes alla författarna och delade 

med sig av sina identifierade teman och 

jämförde dessa 

Fem kategorier uppstod ur analysen:  

Gentle accountability versus shame 

and blame: I och med att målsättningen 

sker på individens premisser och initiativ 

skapas en diskussion mellan patient och 

sjuksköterska istället för oenigheter och 

befallningar.  

Providing what was needed versus 

“prescribing” by protocol: Patienterna 

får det bemötande och den vård som de 

uppskattar istället för den som utgår från 

standard vårdplanen eller 

sjuksköterskorna. 

Support through denial and 

depression versus a focus on physical 

pararmeters: Användandet av MI fick 

patienterna att känna att de fick stöd och 

blev förstådda under svåra 

omständigheter.  

Communication skills that connected 

to true concerns versus ticks in boxes: 

Sjuksköterskorna som använder sig av 

MI gjorde det möjligt för patienten att ta 

makten vid identifieringen av känslorna 

som uppkommer i och med 

livsstilsförändring.  

Motivating and empowering versus 

negative feedback: Patienterna får 

identifiera de mål de vill uppnå och 

utveckla en handlingsplan med 

sjuksköterskan 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Hörnsten, Å., Jutterström, 

L., Auduluv, Å., & Lundman, B 

Titel: A model of integration of illness 

and self-management in type 2 diabetes. 

Tidskrift: Journal of Nursing and 

Healthcare of Chronic Illness. 

Årtal: 2011 

Land: Sverige 

Att beskriva processen av 

sjukdomsintegration och hur det är 

relaterat till egenvård bland personer 

med typ 2 diabetes. 

Urval: 44 personer inkluderades från 

fyra vårdcentraler. De skulle kunna prata 

svenska, ha diagnostiserats med typ 2 

diabetes de senaste två åren, vara mellan 

40-80 år gamla och de skulle inte ha 

några andra kroniska sjukdomar. 

Datainsamling: Deltagarna intervjuades 

innan interventionen och intervjuerna 

skedde i deltagarens hem eller 

arbetsplats. Intervjuerna var narrativa 

med öppna frågor och varade 30-90 

minuter. 

Analys: De delar av intervjuerna som 

var av intresse för syftet kodades och 

kategoriserades. Den sista delen av 

analysen inspirerades av ”grounded 

theory”. 

Resultatet visar på att 

sjukdomsintegration löper parallellt med 

egenvårdsprocessen. 

Tre kategorier framkom: “suspecting 

illness and/or being diagnosed”, 

“understanding and explaining illness” 

och “negotiating illness and taking 

stands about self-management”. 

 

Att följa egenvårdsrekommendationer 

krävde att de hade förtroende för 

vårdgivaren. När deltagarna kände sig 

mer säkra i sin sjukdom var det lättare 

för dem att ta sig an egenvården. Vissa 

såg egenvården som bra för sin hälsa 

men inte som en behandling. Att det 

kunde leda till välmående men också 

skapade krav och innebar att de fick ge 

upp betydelsefulla saker. Vissa kände sig 

osäkra på effekten av egenvården och sin 

egen kapabilitet.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Jansink, R., Braspenning, J., 

van der Weijden, T., Elwyn, G., & Grol, 

R. 

Titel: Primary care nurses struggle with 

lifestyle counseling in diabetes care: a 

qualitative analysis. 

Tidskrift: BMC Family Practice 

Årtal: 2010 

Land: Nederländerna 

Att få insikt i barriärerna för 

livsstilsrådgivning som sjuksköterskor 

upplever på tre nivåer (sjuksköterska, 

patient och utförande). 

Urval: De första 13 sjuksköterskorna 

som bland 70 avdelningar som ingick i 

en kontrollerad kvalitativ MILD studie, 

bjöds in till att delta. Medelåldern var 44 

och de hade genomsnittligt 3 års 

erfarenhet av diabetesvård. 

Datainsamling: Semistrukturella 

intervjuer med sjuksköterskor. Frågorna 

var strukturerade och öppna, samma 

person utförde alla intervjuer. 

Analys: Gjordes enligt ”the framework 

approach”. Transkriberingarna 

klassificerades enligt den ovanstående 

ramen, utifrån detta framkom kategorier. 

Sjuksköterskenivå 
De upplever bristande kunskap om fysisk 

aktivitet, kost och livsstilsrådgivning. De 

saknar motivation till rådgivning på 

grund av patientens oförmåga till snabb 

förändring. Det ansågs även svårt att 

diskutera livsstil utan att riskera 

relationen med patienten. En barriär var 

brist på empati. 

Patientnivå 
Bristande kunskap om hur livsstil, hälsa 

och diet påverkar dem. Enligt 

sjuksköterskorna är patienternas ovilja 

till livsstilsförändringar i grunden en 

generell motvilja. De faller lätt tillbaka i 

dåliga vanor i stressande situationer eller 

vid påverkan utifrån. 

Praktisk nivå 
Sjuksköterskorna saknar tid till att finna 

ny kunskap i ämnet och det är oklarheter 

kring ansvarsområden. Samt att de 

saknar bra utbildningsmaterial för en 

effektiv livsstilsrådgivning. Bra material 

innebar för höga kostnader för 

verksamheten. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Jutterström, L., Graneheim, 

U., Isaksson, U., & Hörnsten, Å. 

Titel: Ideal versus Real Conditions for 

Type 2 Diabetes Care: Diabetes 

Specialty Nurses´ Perspectives. 

Tidskrift: The Internet Journal of 

Advanced Nursing Practice 

Årtal: 2012 

Land: Sverige 

Att beskriva vad som krävs för ”god 

vård” av typ 2 diabetes utifrån diabetes 

sjuksköterskors syn. 

En kvalitativ beskrivande studie. 

Urval: En grupp med erfarna diabetes 

sjuksköterskor valdes ut från 17 

vårdcentraler i medelstora städer i 

Sverige. 21 personer deltog, de hade 

mellan 15-41 år i yrket och 2-19 år inom 

diabetes. 

Datainsamling: Intervjuerna skedde i tre 

fokusgrupper med sex till åtta personer 

och varade mellan 50-90 minuter. 

Intervjuerna öppnades med frågan om 

vad de tyckte god diabetes vård var från 

sitt eget perspektiv. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen utfördes i olika steg och 

kodades in i olika teman som jämfördes. 

Resultatet visar på en konflikt mellan 

ideal kontra verkliga förhållanden vid 

“god” diabetesvård. 

Fyra teman uppkom: 

Diabetes counseling built on 

empowerment versus governing 
Den ideala diabetesvården kräver en 

effektiv rådgivning för att få 

”empowered” patienter och sker då 

denne är aktivt involverad i sin egenvård. 

Ansvarsområden bör klargöras i ett tidigt 

skede. Det saknas hjälpmedel och 

kunskap för att effektivt rådgiva icke 

följsamma patienter.  

Diabetes management built on 

comprehensive versus biomedical 

views 
Att vara patientcentrerad och skapa en 

förtroendefull relation beskrivs som den 

ideala taktiken. Det innebär att försöka 

förstå patientens upplevelse och 

förståelse. 

Diabetes organization built on nurse-

led versus physician-led care 
Den ideala diabetesvården kräver en 

effektiv organisation. Kontinuitet och 

regelbundenhet bland personal är 

önskvärd och skapar trygghet hos 

patienterna. 

Diabetes policies built on quality 

versus equality 
Principen för god diabetesvård skall 

bygga på kvalitet och jämlikhet. Vården 

skall vara anpassad efter patientens 

behov.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Malpass, A., Andrews, R., 

& Turner, K M. 

Titel: Patients with Type 2 Diabetes 

experiences of making multiple lifestyle 

changes: A qualitative study. 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2009 

Land: Storbritannien 

Bedöma om patienter upplever ökning i 

fysiskaktivitet som stärkande eller 

hindrande för dietförändringar och vice 

versa och om de finner att göra multipla 

livsstilsförändringar kontraproduktiva 

eller fördelaktigt.   

Randomiserad studie 

Urval: 
Personer med typ 2 diabetes sedan sex 

månader mellan 30-80 år. 

Tre grupper: en standard utbildning UC, 

en diet utbildning DI och en diet/tränings 

utbildning DPAI. 

Två av grupperna fick specifika mål de 

skulle nå. 

Datainsamling: 
Intervjuer skedde sex och nio månader 

efter ingripandet. Efter sex månader 

skedde intervjun genom att träffas 

(varade i 90 minuter) och efter nio 

månader genom telefon (varade i 15 

minuter). 

Analys: 
Det analyserades genom en jämförande 

metod. Tematiserades med hjälp av 

ATLAS.ti.5.2.6. Resultatet kodades efter 

teman. 

Alla tre grupperna gjorde förändringar i 

både diet och träning. 

Patienterna ur alla grupper upplevde att 

kostförändringar stödde förändringar i 

mängden fysiskaktivitet. Och ökade sin 

fysiska aktivitet genom ökad förståelse. 

DPAI använde träning för att stärka och 

förändra dieten, de såg även träning som 

ett sätt att sänka blodglukos nivån. 

Diet var mer användbart medan träning 

mer användes för att rätta på felsteg som 

skett i dieten. De ansåg också att 

träningen förbättrade deras mentala och 

fysiska hälsa. 

Fysisk aktivitet sågs som motiverande 

för självvård. Genom att ge diet- och 

träningsråd samtidigt uppmuntrades 

patienterna att strategiskt använda sig av 

träning. 

De ansåg att multipla 

livsstilsförändringar skapar mer 

personliga fördelar och ökar 

självförtroendet. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Oftedal, B., Karlsen, B., & 

Bru, E. 

Titel: Perceived support from healthcare 

practitioners among adults with type 2 

diabetes. 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Årtal: 2010 

Land: Norge 

Att beskriva hur patienter med typ 2 

diabetes upplever olika attribut av 

support givna av vårdpersonal och hur de 

upplevs influera motivation till ”self-

managing” sin sjukdom. 

Tolkande Deskriptiv/undersökande 

kvalitativ studie. 

Urval: 
21 patienter från tre grenar av vård på 

sjukhuset. 

30-65 år gamla med minst 1 års 

sjukdomsduration 

Datainsamling: Skedde genom 

intervjuer i tre fokusgrupper, 2 intervjuer 

á 120 minuter. 

Huvudförfattaren fungerade som en 

semi-strukturell intervjuguide. 

Analys: 
Kvalitativ innehålls analys. Koder 

skapades som jämfördes, vilket ledde till 

fem olika teman 

5 teman r/t attribut av support 

Empatiskt arbete 
Var väsentligt för att motivera dem till 

egenvård, de definierade empatin som 

förstående, lyssnande & holistiskt. Gav 

en känsla av förtroende och tro på sig 

själv. De vill bli bemötta med ett 

holistiskt perspektiv. 

Praktiska råd & information 
De menar att mer information som 

relateras till vardagslivet skulle öka 

motivationen. 

Egenpåverkan i beslut 
Att mötas på mitten, vårdpersonalen har 

kunskap om diet och träning medan 

patienten har kunskap om sitt 

vardagsliv.     

Rätt och individuell information 
Individbaserad information upplevs 

positivt. 

Pågående gruppstöd 
Upplevdes motiverande att gå på möten 

där man kan byta erfarenheter samt få ny 

och uppdaterad information.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Osborn, C.Y., & Egede, L 

E. 

Titel: Validation of an Information-

Motivation-Behavioral Skills Model of 

Diabetes Self-Care (IMB-DSC) 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2010 

Land: USA 

Att utvärdera informations och 

motivationskomponenter för IMB 

modellen; Information (diabetes 

kunskap), motivation (fatalistiska 

attityder, socialt stöd) i relation till 

egenvård av diabetes genom strukturellt 

ekvations modelltest. 

Urval: 130 personer med typ 2 diabetes 

från 18 år och som hade varit på 

(MUSC) kliniken under en viss tid. 

Datainsamling: diabetes kunskap 

(Diabets Knowledge Questionnaire, 

DKQ), diabetes fatalism (Diabates 

Fatalism Scale, DFS-18), socialt stöd 

(Medical Outcomes Study, MOS), och 

egenvårds beteende (Diabetes Self-Care 

Activities, SDSCA) mättes, HbA1c togs 

från senaste läkartid. 

Analys: 
Deskriptiv analys genom SPSS 17.0. 

Hypotesen (SEM) estimerades genom 

AMOS 17.0. Analysen skedde även 

genom inspektion av riktningen och 

magnituden av ”path” koefficienterna. 

”Comparative fit index” (CFI) används. 

Större kunskap om diabetes, mer 

motivation och mer socialt stöd var alla 

självständigt bidragande faktorer till 

egenvården av diabetes. 

Det påverkade inte direkt HbA1c men 

indirekt genom en ökad egenvård. 
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Rygg, LØ., By Rise, M., 

Lomundal, B., Strøm solberg, H., & 

Steinsbekk, S. 

Titel: Reasons for participation in group-

based type 2 diabetes self-management 

education. A qualitative study.  

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Public Health 

Årtal: 2010 

Land: Norge 

Att undersöka anledningarna till 

deltagande i en gruppbaserad utbildning i 

egenvård för patienter med typ 2 

diabetes. 

Urval: 22 patienter rekryterades från sju 

olika DSME grupper (Group-based 

diabetes self-management education) 

Datainsamling: Insamlingen skedde 

genom två semistrukturella fokusgrupper 

om tre till fyra patienter som varade 

mellan 45-60 minuter. De individuella 

intervjuerna varade mellan 20-40 

minuter.  

Analys: Skedde genom systematisk text 

sammanträngning. Analyserades 

ytterligare för att få fram ord, fraser och 

meningar som beskriver syftet med 

studien. De kodades och grupperades 

sedan till kategorier 

Det framkom två huvudanledningar: 

Experiencing practical problems and 

feeling insecure  
Deltagarna uttryckte att de kände sig 

förvirrade, oroliga och bekymrade över 

sjukdomen och möjliga komplikationer. 

De känner sig osäkra på om de gör rätt 

saker och hur sjukdomen kan påverka 

dem. 

Insufficient information 
Att ha tillräcklig information skulle 

hjälpa dem att lösa praktiska problem, 

lätta på deras förvirring, skapa 

självförtroende och öka förmågan till 

egenvård. De saknade allmän och 

uppdaterad information om sjukdomen 

och kosthållning.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Författare: Sahlsten, M., Larsson IE., 

Sjöström, B & Plos KAE. 

Titel: Nurse strategies for optimising 

patient participation in nursing care 

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

Att utforska sjuksköterskors strategier 

för att stimulera och optimera patienters 

deltagande i vårdandet. 

Urval: Bestod av 16 sjuksköterskor 

inom somatiskvård. De rekryterades från 

tre sjukhus i västra Sverige. 

Datainsamling: Skedde genom tre 

fokusgrupper. Intervjuerna varade i 90-

120 minuter på sjukhusen. 

Analys: Skedde genom att använda 

innehållsanalys teknik. Innehållet 

kodades och jämfördes och sorterades in 

i tre kategorier och tio underkategorier. 

Tre kategorier framkom: 

Building close cooperation 
Sjuksköterskan försöker nå 

gemensamma mål och positiva resultat 

genom ömsesidighet och intimitet. De 

visar respekt och att de tror på patientens 

förmåga. 

Getting to know the person 
Det är viktigt att visa totalt intresse för 

patienten och allt denne säger. Stimulera 

och motivera till att berätta om sina 

erfarenheter. 

Reinforcing self-care capacity 
Sjuksköterskan stödjer patienten till att 

finna vägar för att identifiera och 

använda sina egna resurser och styrkor. 

Att tillsammans sätta uppnåeliga mål 

utifrån patienten. 

 


