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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en livslång sjukdom där egenvård har en stor betydelse för 

att undvika komplikationer. Sjuksköterskan har en betydande roll i 

egenvården och sjuksköterskan ska ha förmågan att vägleda samt ge stöd. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan får en djupare förståelse av 

upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 2. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av egenvård hos individer med diabetes 

typ 2.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar varav åtta 

kvalitativa samt en kvantitativ. Artiklarna har hämtats från databaserna 

CINAHL, Pub Med samt SWE pub. 

Resultat: I resultatet framkommer tre huvudteman. Temat ”Upplevelsen av egenvård 

vid nydiagnostiserad diabetes typ 2” beskriver individens upplevelse av att få 

diagnosen diabetes typ 2. I temat ”Att integrera sjukdom och egenvård i 

vardagen” beskrivs hur individen integrerar sjukdom samt egenvård i sitt liv. 

I det tredje temat ”Vårdgivarens inflytande på egenvården” berörs 

sjukvårdspersonalens betydelse för egenvård. Två subteman har även 

tillkommit ”Upplevelser av socialt stöd i egenvården” som tillhör temat 

”Upplevelsen av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes typ 2” samt 

”Vändpunkter i upplevelsen av egenvård” som tillhör temat ”Att integrera 

sjukdom och egenvård i vardagen”.  

Diskussion: Under metoddiskussionen diskuteras litteraturöversiktens styrkor samt 

svagheter. De flesta artiklarna är utförda i Norden vilket kan ses som en 

styrka, att författaren skrivit ensam och själv fått bestämma utformningen av 

arbetet är ytterligare en styrka. Samtidigt var det en svaghet att skriva ensam 

då författaren saknat någon att diskutera med. Resultatdiskussionen utgår 

ifrån den teoretiska utgångspunkten Orems egenvårdsteori. 
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Abstract 
 

Background: Diabetes type 2 is a lifelong disease in which self-care is of great 

importance to avoid complications. The nurse has a significant role in the 

individuals ' self-care and will be there to guide and be able to provide 

support. Therefore it is important that the nurse gets a deeper understanding 

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

Aim:   The aim of this study was to describe the experience of self-care in adults 

with diabetes type 2.  

Method: A literature review based on nine studies. The articles were sought in 

CINAHL, Pub Med and SWE pub.  

Results: The results are presented in three themes. The theme ”Experiences of self-

care in newly diagnosed diabetes type 2" describes how it is experienced to 

get the diagnosis diabetes type 2.  ”Integrating illness and self-care in 

everyday life” describes how the individual integrate disease and self-care 

in their lives.  The theme ”The caregivers influence on self-care” describes 

the nurses role in the individuals self-care.  Two subthemes have also 

resided ”Experiences of social support in self-care” and ”Turning points in 

the experience of self-care”.  

Discussions: Under the method discussion it was discussed about the strengths and 

weaknesses in the literature review. The result discussion has Dorothea 

Orems theory of self-care as a basis.  

Keywords: Diabetes type 2, Experiences, Self-care, Self-management, Barriers. 
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Inledning 
Diabetes typ 2 är en sjukdom som kan behandlas icke-farmakologiskt där individer 

uppmuntras till livsstilsförändringar. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammades att individer inte alltid följer de råd de har fått av sjuksköterskan. Jag har 

tidigare arbetat som undersköterska inom hemtjänsten och även där uppmärksammat att det är 

ett flertal som inte alls sköter den egenvård som krävs vid diabetes typ 2. Funderingar har då 

väckts kring hur individer med diabetes typ 2 upplever sin egenvård. Att individer med 

diabetes typ 2 är motiverade till att utföra egenvård är grundläggande för att kunna genomföra 

förändringar i vardagen. Som sjuksköterska kommer jag att möta patienter med diabetes typ 2 

överallt inom sjukvården då diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Förhoppningen 

är att litteraturöversikten ska ge en djupare förståelse för hur det är att leva med den kroniska 

sjukdom som diabetes är och att jag i min profession som sjuksköterska kan stödja och hjälpa 

individen i dennes egenvård. Den kunskap som förvärvas genom detta arbete kan 

förhoppningsvis även vara till nytta när det gäller andra sjukdomstillstånd där 

livsstilsförändringar är aktuella. Kunskapen är dessutom högst relevant att sprida i det privata 

livet eftersom diabetes är en folksjukdom.  

 
Bakgrund                                                                                                      
Diabetes                                                                                                                            
Diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att pankreas inte tillverkar tillräckligt med 

insulin eller att kroppen inte kan tillgodogöra sig insulinet som produceras (Ericson & 

Ericson, 2012).Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att diabetes kommer vara den 

sjunde vanligaste dödsorsaken 2030 (WHO, 2015). Idag beräknas 135 miljoner människor 

leva med diagnosen diabetes. Av dem finns över 350 000 individer med känd diabetes i 

Sverige. Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar (Ericson & Ericson, 2012). De 

vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2 (Socialstyrelsen, 2015). Gemensamt för 

dem är en förhöjd blodglukosnivå och en ökad risk för komplikationer, vilka ökar med tiden 

om blodglukosnivån legat för högt över lång tid. Sjukdomen är relaterad till fetma och 

påverkas av livsstilen (Thelin & Holmberg, 2014). Detta beror på att kroppens celler kan 

förlora sin känslighet för insulin vid övervikt (Svenska Diabetesförbundet, 2013). Individer 

som har anlag för diabetes kan inte producera så mycket insulin och insulinbrist kan då bli 

följden och blodsockret stiger. Debuten av diabetes typ 2 kommer mer smygande än vid 

diabetes typ 1. Symtomen är dock samma, nämligen stora urinmängder, trötthet samt en ökad 
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törst. Det är vanligt att sjukdomen upptäcks vid en hälsokontroll där blodsockret kontrolleras 

(Svenska Diabetesförbundet, 2013).  När diagnosen diabetes typ 2 ställs så har individen ofta 

redan hunnit utveckla komplikationer såsom perifer kärlsjukdom (Lindholm, 2010).  

Majoriteten av all diabetes i Sverige samt internationellt är diabetes typ 2. Individer med 

diabetes typ 2 har ofta insulinresistens men också en relativ insulinbrist. De första åren med 

diabetes kräver oftast ingen insulinbehandling. Ärftlighet är en stark komponent till att få 

diabetes typ 2 men även övervikt, en stigande ålder samt fysisk inaktivitet ger en ökad risk för 

diabetes typ 2 (Lindholm, 2010).                          

Nationella riktlinjer vid diabetes typ 2                                                                        
I syftet att bromsa utvecklingen och att ge stöd till individer med diabetes har Socialstyrelsen 

(2015) utfärdat nationella riktlinjer vid diabetes typ 2. Riktlinjerna innehåller 

rekommendationer för livsstilsändringar vid ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsosamma 

levnadsvanor är riskbruk av alkohol, rökning, ohälsosamma matvanor samt otillräcklig fysisk 

aktivitet. Riktlinjerna ger rekommendationer till åtgärder för vuxna med diabetes och omfattar 

förutom råd om levnadsvanor; riktlinjer för prevention och glukoskontroll, omvårdnad och 

riktlinjer vid diabeteskomplikationer. Diabeteskomplikationer kan förhindras eller fördröjas 

genom en effektiv behandling mot högt blodtryck samt höga blodfetter. Viktminskning har 

effekt på högt blodsocker, höga blodfetter samt högt blodtryck. I vården av individer med 

diabetes typ 2 är patientutbildning i egenvård centralt samt att egenvården anpassas till 

individen. Hälso- och sjukvården ska erbjuda patientutbildning och för att kunna nå bästa 

resultat ska den ledas av personal med kompetens i ämnet. Hälso- och sjukvården bör också 

erbjuda kulturellt anpassad utbildning till individer med diabetes.  

Komplikationer av diabetes                                                                                                   
Risken för diabeteskomplikationer ökar med stigande blodglukosnivå och antal år med 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). Komplikationer från ögon, nervsystemet och njurar bidrar 

till ett försämrat hälsotillstånd samt nedsatt livskvalitet hos individer med diabetes. Höga 

nivåer av blodglukos kan orsaka behov av dialys eller njurtransplantation. Även fotsår som 

kan leda till amputation är en komplikation av högt blodglukos. Fotkomplikationer är ett 

allvarligt hot för individer med diabetes (Apelqvist & Bergqvist, 2010). Stigande ålder är en 

riskfaktor för utvecklande av fotsår. Fotkomplikationer inkluderar infektioner, sår samt 

destruktion av djupare vävnadslager. En infektion i huden är den vanligaste infektionen hos 

individer med diabetes. De faktorer som påverkar förekomst av fotsår är perifer kärlsjukdom 
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samt perifer neuropati. Att känna smärta är eliminerat vid perifer neuropati (Chin, Huang & 

Hsu, 2012). För att förebygga fotsår är det därför viktigt att skydda fötterna och att dagligen 

kontrollera dem.  Individer med diabetes har två till fyra gånger ökad risk att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar, såsom akut hjärtinfarkt, akuta koronara syndrom, angina pectoris och 

stroke (Billing, 2012). Information ska ges om åtgärder vid kardiella symtom så att medicinsk 

behandling sätts in samt att sjukhusvård inte blir fördröjt (Apelqvist & Bergqvist, 2010). En 

hjärtinfarkt kan döljas av neuropati och endast ge ett illamående eller en känsla av olust.  

Enligt Socialstyrelsen (2015) kan diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras genom att 

tidigt angripa de riskfaktorer som har starkast samband med uppkomst av förändringar i 

blodkärlen. 

Egenvård                                                                                                                    
Vid diabetes innebär egenvård det som individen själv kan göra för att må bra trots att det är 

en livslång sjukdom (Wikblad, 2012). Primär, sekundär och tertiär prevention är de olika 

stegen som ingår i egenvård. Att minska övervikt samt utöva fysisk aktivitet är exempel på 

primärprevention. Drabbas en individ av diabetes trots god primärprevention tar 

sekundärprevention vid. Exempel på sekundärprevention är att hålla god glukoskontroll. 

Tertiära preventionen tar vid om individen trots allt utvecklar komplikationer som perifer 

neuropati. Trots sena komplikationer kan det innebära att individens fotvård är välfungerande 

för att förhindra försämring och för att individen ska må så bra som möjligt. Det kan vara 

svårt att hitta motivationen till att utföra egenvård då många vinster visar sig först i framtiden 

och inte i realtid. Om ansträngningarna är större än vinsterna kan det vara svårt att finna 

motivationen. Det krävs utbildning samt stöd av det team som arbetar med diabetespatienter 

för att lyckas med egenvården. Enligt Socialstyrelsen (2013) går det inte att säga vilka 

åtgärder som utgör egenvård utan en bedömning ska göras tillsammans med patienten och 

med hänsyn tagen till hur dennes livssituation ser ut. Om en åtgärd kräver medicinskt utbildad 

personal är ett sätt att skilja på vad som är hälso- och sjukvård och vad som är egenvård. Den 

legitimerade yrkesutövaren ska bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 

egenvård. En bedömning kan också göras av hälso- och sjukvården i samband med ett 

vårdsamtal då en patient ska skrivas ut. Läkaren som har behandlat patienten bedömer om 

åtgärden kan utföras som egenvård. Forskning visar att det är svårt för individer med diabetes 

att följa egenvårdsprogram vid diabetes typ 2 (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). Ett hot 

mot hälsan eller ett upplevt behov av egenvård är starka motiv för att utföra egenvård. 
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Sjukdom upplevs i varierande grad som ett hot mot ett normalt liv (Audulv, Norbergh, 

Asplund & Hörnsten, 2009). 

Sjuksköterskans ansvar                                                                                         
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) ska 

sjuksköterskan tillsammans med samhället främja insatser som tillgodoser allmänhetens och 

sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ska ha kunskap om att 

vid diabetes krävs att patienten utför egenvård, som att individen ska mäta sitt blodsocker 

vilket är en bra indikator för egenvården (Karakurt & Kasikci, 2012).  Sjuksköterskans 

uppgift är att utvärdera effektiviteten av egenvårdsaktiviteter genom att observera samt fråga 

patienten. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att ge patienten stöd 

samt vägledning för att göra patientens delaktighet i vård och behandling optimal. 

Sjuksköterskan ska även förvissa sig att om att en patient eller närstående har förstått den 

information som getts. I en studie av Edwall, Danielson och Öhrn (2010) var syftet att belysa 

den viktiga innebörden av samråd mellan diabetessjuksköterskan och patienten för att få fram 

patientens upplevelser. Det framkommer att när diabetessjuksköterskan gett noggrann 

information samt hjälpt patienten med att lösa problem får patienten ett betydande 

självförtroende att kunna utföra egenvårdsmål. Kneck, Klang och Fagerberg (2011) forskning 

visade även att individer med diabetes var besvikna om sjukvårdspersonal enbart ställde 

frågor om blodsockervärden och insulindoser istället för att diskutera patientens bekymmer 

och andra för patienten viktiga frågor. 

Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom där individen genom förändring av sin livsstil kan få 

sjukdomen under kontroll. För en individ med diabetes är egenvård en viktig del i 

behandlingen. Komplikationer av sjukdomen kan leda till en försämrad hälsa och nedsatt 

livskvalité. För att komplikationer ska undvikas är det viktigt att egenvården sköts. Tidigare 

forskning har visat att det kan vara svårt att sköta egenvården vid diabetes typ 2. Som individ 

är stöd av sjuksköterskan viktigt för att kunna tillämpa en god egenvård. Det behövs mer 

kunskap om hur individer upplever sin egenvård vid diabetes typ 2 för att sjuksköterskan på 

bästa sätt kan stödja individen att uppnå en god egenvård.  

 



  5 (27) 
 

Syfte           
Syftet var att beskriva upplevelser av egenvård hos individer med diabetes typ 2 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har Dorothea Orems egenvårdsteori använts. Diabetes typ 2 är en 

kronisk sjukdom där individer med sjukdomen måste utföra egenvård i hemmet. Om en 

individ själv inte kan utföra hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) ser Orem omvårdnad som 

ersättning (Orem, 1995). Orems egenvårdsteori ses därför som passande teoretisk 

utgångspunkt.  

Orems teori om egenvård 
Orem betonar att målet med omvårdnad är att hjälpa individen att så långt som möjligt vara 

självständig i hälsorelaterade aktiviteter. I sin omvårdnadsteori har hon vidareutvecklat 

tankarna om vilka egenvårdskrav som anses vara nödvändiga för främjandet av hälsa. Orem 

pekar på egenvårdsbrister som kan uppstå och hon har beskrivit de omvårdnadssystem som då 

kan bli aktuella för att tillvarata egenvårdsbristen.  Dorothea Orems egenvårdsteori är indelad 

i tre teorier: En teori om egenvård, en teori om egenvårdsbrist samt en om omvårdnadssystem 

(Orem, 1995).  Dessa tre teorier bildar enligt Orem ”en generell teori om omvårdnad. 

 Egenvårdsteorin definieras som aktiviteter som är frivilliga och görs medvetet för att 

säkerhetsställa hälsa samt välbefinnande.                

 Teorin om egenvårdsbrist beskriver och förklarar varför en individ kommer i behov av 

omvårdnad och Orem menar då att det sker när egenvårdskapaciteten är lägre än 

egenvårdskraven. Individen kommer i behov av omvårdnad när denne inte är i form att utföra 

egenvård som tillgodoser alla egenvårdsbehov. Egenvårdsbrist kan antingen vara ofullständig 

eller fullständig.                         

 Teorin om omvårdnadssystem anges vara det som skapas genom sjuksköterskans och 

patientens åtgärder och samverkan i en omvårdnadssituation. Orem menar att 

omvårdnadssystemen strukturerar omvårdnadssituationerna genom att identifiera 

sjuksköterskans respektive patientens roll. Orem skiljer mellan tre olika omvårdnadssystem 

som är: Fullständigt kompenserande, delvis kompenserande samt stödjande/undervisande 

omvårdnadssystem.   

 Jag har i diskussionen använt mig utav egenvårdsbristteorin samt teorin om 

omvårdnadssystem.                          

 Orems teori kan utgöra en ram för sjuksköterskor som arbetar med att lära ut olika 
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egenvårdshandlingar till patienter (Kirkevold, 2000). Patienten själv och dennes anhöriga 

bedömer utvecklingen av tillståndet och planerar samt genomför de praktiska åtgärderna. 

 Hälsa, som även är ett av de fyra konsensusbegreppen, beskriver Orem (1995) som något 

som både är funktionellt och strukturellt. Hälsa är igenom hela livet i förändring. Hälsan är 

beroende av varje människas kapacitet att kunna värna sin integritet genom omsorg av sig 

själv och sina närstående. Människans kapacitet att förhålla sig på ett optimalt sätt inför 

tillvarons krav innefattas därigenom också av Orems definition av hälsa. En förutsättning för 

hälsa, samt för att förebygga och motverka sjukdom, är förmågan till egenomsorg.    

 Orem ser människan - patienten såväl sjuksköterskan, som kunnig med en förmåga att 

tänka men också ständigt beredd att omvärdera en situation och kan då handla utifrån 

bedömningen av situationen. Det är en tillgång att ha förmåga till att göra förnuftiga 

bedömningar. Detta bidrar till att vi avsiktligt kan handla och göra det som är bra för att 

uppnå mål.                            

 Naturen följer ett mönster som normalt ska fungera på ett särskilt sätt precis som 

människan. Människan är en del av naturen. Avvikelser kan ske av olika orsaker och leda till 

ohälsa.                             

 Ett behov av omvårdnad uppstår när de krav som en viss situation ställer blir så stora att en 

individ själv inte längre kan hantera en situation. Att kompensera det som individen inte 

klarar av att göra och att finnas där som stöd för individen samt de närstående är det som 

omvårdnaden ska kompensera. Individen eller de närstående ska då återfå förmågan till 

egenvård.  

 

Metod 
Metoden som ligger till grund för uppsatsen är en litteraturöversikt (Friberg, 2012). 

Kunskapsläget inom ett visst område kartläggs och ett problemområde av intresse väljs ut. 

Vetenskapliga artiklar söks och genom en bred analys samt sammanställning kan 

kunskapsläget fastställas. Denna litteraturöversikt har utgått från åtta kvalitativa samt en 

kvantitativ artikel för att kunna skapa en översikt av kunskapsläget kring vuxnas upplevelser 

av egenvård vid diabetes typ 2. Enligt Friberg (2012) syftar kvalitativa studier till att skapa en 

förståelse för en individ och dennes livssituation. Förståelsen fördjupas för det valda 

fenomenet med hjälp av denna modell som ska belysa patientens upplevelser, förväntningar, 

erfarenheter eller behov. 

 

Urval och datainsamling 
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Vetenskapliga artiklar har sökts från databaserna CINAHL, Pub Med samt SWE Pub. Dessa 

databaser har valts då de är inriktade mot vårdvetenskap. De sökord som använts är: Diabetes 

type 2, barriers, experiences, self-care, self-management, motivation och life. Sökandet har 

begränsats med full text, det gjordes en begränsning i artiklar som publicerats de senaste tio 

åren, 2004-2014,och English language. I CINAHL begränsades även sökandet med Peer 

reviewed, vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Sökorden har kombinerats 

för att få så många träffar som möjligt. I urvalsprocessen exkluderades flera artiklar som 

handlade om diabetes typ 1 samt graviddiabetes. Titlarna har lästs flera gånger för att kunna 

få en översikt över de artiklar som finns. Abstracts har sedan lästs i studier med relevant titel. 

Sökorden har skrivits ned, liksom antal träffar och en beskrivning av utsållningsprocessen. 

  Vidare har antecknats i hur många artiklar som abstracts lästs och hur många som sedan 

valts till arbetet. De artiklar där landets sjukvård hade stor kontrast mot den svenska 

sjukvården valdes bort, för att arbetets resultat ska vara relevant för den svenska sjukvården 

samt kulturen. Artiklar har även sökts genom referenser i de studier som lästs. De nio artiklar 

som slutligen valts till litteraturöversikten belyste det valda området. Detta sammanställdes 

till bilaga 1: sökmatrisen. Artiklarna har läst flera gånger för att få en djupare förståelse av 

studiens innehåll samt för att undvika missförstånd. Resultatartiklarna har sammanfattats i 

bilaga 2. 

   

Analysmetod 
Riktlinjer har använts enligt Friberg (2012). För att förstå innehållet i artiklarna som valdes 

har de lästs noggrant flera gånger med fokus på resultatet. Syfte, metod samt resultat i 

artiklarna har sammanställts i en matris för att få en översikt. Resultatartiklarna har sedan 

granskats och analyserats. Utifrån upplevelserna har skillnader samt likheter i artiklarnas 

resultatinnehåll undersökts. Skillnader och likheter har sedan markerats med 

överstrykningspenna från en artikel i taget och har sedan sammanställts i punktform på ett 

separat papper. Utifrån likheter i artiklarna har författaren formulerat teman. Tre treman 

grundade resultatet. Efter analys av temana tillkom två subteman vilket gav en tydligare 

struktur. Artiklarna har funnits till hands under tiden som resultattexten skapats, detta för att 

kunna jämföra.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Förförståelse är den kunskap en forskare har, det vill säga individens erfarenhet eller 

föreställning inom området där en forskning ska göras. Det är främst inom kvalitativ 



  8 (27) 
 

forskning som det är viktigt att forskarens förförståelse redovisas (Olsson & Sörensen, 2007). 

Författaren har haft en förförståelse inom tidigare vård av diabetes typ 2 patienter. 

Förförståelsen som författaren haft var att många äldre individer som får diabetes typ 2 inte 

alltid sköter egenvården. Medvetenhet om förförståelsen har kunnat begränsas genom att 

stanna upp och reflektera över vad den egna förförståelsen är. Artiklarna som valdes till 

översikten har samtliga utom en redovisat att de genomgått etiskt granskning eller blivit 

godkända av en etisk kommitté. Enligt Forsberg och Wennström (2008) ökas det 

vetenskapliga värdet genom att endast inkludera artiklar med noggranna etiska överväganden 

eller artiklar med där en etisk kommitté har gett tillstånd.  

 

Resultat 
I resultatet redovisas tre huvudteman som formulerades efter analys av artiklarna. Dessa 

teman är: ”Upplevelsen av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes typ 2”, ”Att integrera 

sjukdom och egenvård i vardagen” samt ”Vårdgivarens inflytande på egenvården”. Till 

huvudtemat ” Upplevelsen av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes typ 2” så har det 

tillkommit ett subtema: ”Upplevelser av socialt stöd i egenvården”. Till temat ” Att integrera 

sjukdom och egenvård i vardagen” har det även tillkommit ett subtema som är: ”Vändpunkter 

i upplevelsen av egenvård”.  Huvudteman samt subteman har valts utifrån studiens syfte.  

 

Upplevelsen av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes typ 2 
I studierna framkom att deltagarna förstod att diagnosen innebar att nya vanor måste införas 

för att göra det möjligt att fortsätta som förut. Samtidigt vägrade några deltagare att se 

diagnosen som en anledning till förändring och de upplevde känslor som panik, frustration, 

besvikelse, sorg och misstro (Carolan, Holman & Ferrari, 2014; Hörnsten, Jutterström, 

Audulv & Lundman, 2011; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004; Mathew, Gucciardi, De 

Melo & Barata, 2012). Men diagnosen diabetes upplevdes också som en händelse med 

positiva konsekvenser (Carolan et al., 2014; Hörnsten et al., 2004). Några deltagare 

rapporterade att de var tacksamma att de hade blivit diagnostiserade med diabetes typ 2 och 

såg diagnosen som en möjlighet till vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa (Carolan et al., 

2014). Diagnosen blev en startpunkt på ett nytt hälsosammare liv och att detta var en positiv 

känsla (Hörnsten et al., 2004).                 

 Men de upplevdes även att det var svårt att ändra på sina kostvanor. (Carolan et al., 2014; 

Holmström & Rosenqvist, 2005; Mathew et al., 2012; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010a). En del 

kvinnliga deltagare saknade kunskap om kost och uttryckte att det var en utmaning att behöva 
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ta bort favoritmat (Mathew et al., 2012). En konsekvens av att ändra kosten var att många 

kvinnor kände sorg när de behövde ta bort viss mat från sin kost, särskilt bland kvinnor med 

annan kulturell bakgrund (Mathew et al., 2012). Detta belyser även Carolan et al. (2014) där 

deltagare från annan kulturell bakgrund stod inför ytterligare svårigheter som tillgång till 

alternativ mat. En deltagare uppgav att ris var den huvudsakliga ingrediensen och att ris inte 

kunde uteslutas. I flera studier uttryckte deltagare att framtiden på olika sätt gav dem 

motivation till att leva ett hälsosammare liv (Carolan et al., 2014: Hörnsten et al., 2011: 

Oftedal et al., 2010a).                

 Tanken på framtiden var en motivation till egenvård och att undvika diabetesrelaterade 

komplikationer (Hörnsten et al., 2011). Motivation till att vara hälsosam var också att få se 

sina barnbarn växa upp (Oftedal et al., 2010a). I studien Carolan et al. (2014) uttrycktes 

önskan om att få vara delaktiga i framtida händelser inom familjen, såsom bröllop.  De 

uttryckte även missförstånd kring kost och matvanor (Holmström et al., 2005).     

 De flesta missförstånd handlade om att patienterna inte förstod hur en måltid kan påverka 

blodsockret. En deltagare uppgav att hon blev överraskad av sitt höga blodsocker på kvällarna 

efter att hon ätit fyra smörgåsar. Hon uppgav att hon inte hade haft något margarin på 

smörgåsarna, och förstod inte att det var kolhydraterna i brödet som gjorde att hennes 

blodsockervärde steg. I ytterligare en studie uttryckte deltagarna kärleken till choklad och 

detta ledde till en oförmåga att avstå från mat med högt innehåll av socker eller fett (Oftedal 

et al., 2010a).                 

 Dålig ekonomi ledde till att patienterna inte hade råd köpa den medicin som de var i behov 

av, att de inte kunde följa en särskild kostplan, att de inte kunde mäta sitt blodglukos samt att 

de inte kunde träna regelbundet (Daly et al., 2009). Depression och ett högre HbA1c var 

ytterligare hinder mot att ta medicin, att följa en kostplan samt att mäta sitt blodglukos. 
 

Upplevelser av socialt stöd i egenvården 

Det fanns ett behov av socialt stöd (Carolan et al., 2014; Hörnsten et al., 2004; Jutterström, 

Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012; Mathew et al., 2012) Deltagarnas partner och barn 

motiverade dem att vara friska och denna motivation visades i form av stöd samt uppmuntran 

(Carolan et al., 2014). I engagemang med andra människor inkluderas stöd, hopp samt att 

kunna lita på att andra människor tar över då situationen inte kan klaras av på egen hand 

(Hörnsten, et al., 2004). Stöd från familjen var en anledning till att de hade förbättrat sin 

egenvård (Jutterström et al., 2012). I studien Mathew et al. (2012) var det skillnad på hur män 

och kvinnor upplevde stödet ifrån familjen.  Män såg hela familjen som stöd medan kvinnor 
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inte upplevde att deras män gav dem stöd. Det var istället kvinnornas döttrar, systrar samt 

vänner som var stöd för dem. Men kvinnor upplevde även att deras familjer tjatade på dem 

om vad de borde och inte borde äta.  

   

Att integrera sjukdom och egenvård i vardagen 
Att integrera sjukdom i vardagen handlar om att gradvis växa in i rollen att vara en individ 

med en sjukdom (Hörnsten et al., 2004). Integrering av sjukdomen i det dagliga livet är en 

krävande uppgift som ofta tar tid och som även involverar familj och andra närstående. Att få 

kontroll över den nya situationen är en aktiv väg för att klara av sjukdomen. Hörnsten et al. 

(2011) beskriver processen som en inre förhandling om sjukdom och välmående. Deltagarna 

förstod att de mår bättre av att sköta sin egenvård men att egenvård även kan minska 

välmående genom att kraven i livet ökade. Deltagare uttryckte dock att egenvårdsaktiviteter 

samt ett ökat välmående gick hand i hand. Egenvård tillät dem att fortsätta vardagen med de 

aspekter som de ansåg vara kvalitet i livet, som att ta hand om familjen eller att fortsätta med 

betydelsefulla aktiviteter. Flera deltagare menade att egenvård hjälpte dem att undvika 

medicinering och att bli självständiga. De uppgav också att egenvården gav dem motivation 

till att undvika komplikationer i framtiden. De som undvek egenvård ansåg att de fick ge upp 

vad som var meningsfullt för dem och att det inte var viktigt att kunna leva några år längre 

(Hörnsten et al., 2011).  

 

Vändpunkter i upplevelsen av egenvård 

Individerna beskrev hur de fann en vändpunkt i sjukdomen (Jutterström et al., 2012; Hörnsten 

et al., 2011). I övergången från att ha fått diagnosen till anpassning integrerar individer 

sjukdomen känslomässigt och existentiellt (Hörnsten et al., 2011). Sjukdomen blir mer en 

vana och inte heller för besvärlig efter att ha passerat denna vändpunkt. Meningsfull egenvård 

inkluderar hälsorelaterade aktiviteter såsom att ändra matvanor samt att motionera men även 

att ha en balans mellan de krav som kommer med sjukdomen och att kunna leva ett 

meningsfullt liv. Att nå denna vändpunkt beskrevs som att vara i livet och att kämpa emot 

döden (Jutterström et al., 2012). Dessa upplevelser beskrevs som skrämmande, tunga, 

känslosamma samt upprörande på grund av tidigare erfarenheter av att släktingar och vänner 

dött på grund av sjukdomen. Deltagarna beskrev också att en vändpunkt var som att vara vid 

en vägkorsning utan återvändo, att det inte fanns någon möjlighet att skjuta upp egenvården. 

De behövde göra dramatiska förändringar för att undvika komplikationer till följd av 

sjukdomen.  Den sista vändpunkten var när deltagarna förstod att de hade en möjlighet att 
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ändra utfallet. De kände då att de hade kraften att kunna kontrollera behandlingen på egen 

hand med kost och fysisk aktivitet. 

 

Vårdgivarens inflytande på egenvården 
Vårdgivaren har en viktig roll i individens egenvård. Läkarna ska veta vilka resurser som 

finns och erbjuda uppföljning, blodsockerkontroller, medicinska justeringar samt att lyssna på 

patienternas personliga berättelser (Carolan et al., 2014; Jutterström et al., 2012; Oftedal et 

al., 2010a; Oftedal, Karlsen & Bru., 2010 b; Mathew et al., 2012). Oftedal et al. (2010b) 

beskriver att empati behövde vara integrerad i stödet från sjukvårdspersonalen för att motivera 

dem till egenvård. Deltagarna menade att positiv respons och att bli behandlad seriöst 

inverkade på tron på den egna förmågan att klara av sjukdomen. I studien av Oftedal et al. 

(2010b) framkom att det enda praktiska stöd deltagarna hade fått var relaterat till kost och 

måltidsplanering. Deltagarna kände att behovet av praktiskt stöd ignorerades och förbisågs av 

sjukvårdspersonalen.  De uppgav också att de saknade praktiska råd om vad som skulle kunna 

vara bra verktyg för lämplig egenvård. I Oftedal et al. (2010a) uppgav flera deltagare att de 

kunde diskutera med sjukvårdspersonalen och med andra sjuka om diabetes och dess 

behandling.  De betonade även att det var viktigt att göra självständiga val men också rätten 

till att neka behandling. Att ha friheten att uttrycka egna åsikter samt att ta egna beslut var 

viktigt (Carolan et al., 2014; Hörnsten et al., 2004; Jutterström et al., 2012). 

 Diabetessjuksköterskan kunde sällan ge dem kraft till förändring utan motivationen 

behövde komma från dem själva, ingen annan kunde påverka dem. Detta framkom även i en 

studie av Carolan et al. (2014) där majoriteten av deltagarna förstod att ansvaret för att klara 

av sjukdomen samt risken för komplikationer låg hos dem själva. Även Hörnsten et al. (2004) 

rapporterar att om inte rätt information gavs litade man inte på sjukvården. Deltagaren ville 

läsa på om ordinationen samt fråga frågor. Allt som läkaren sa accepterades inte. Deltagaren 

menade att ansvaret både låg hos läkaren samt hos deltagaren själv.  

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en metod respektive resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras litteraturöversiktens styrkor samt svagheter. I den följande resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet utifrån resultat i andra studier, utifrån den valda teoretiska 

utgångspunkten Dorothea Orems egenvårdsteori samt denna litteraturöversikts bakgrund.  
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Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxnas upplevelser av egenvård vid diabetes 

typ 2. Det gjordes en begränsning i årtalen (2004-2014) vilket kan ses som positivt då 

författaren ville finna så aktuell forskning som möjligt. En sådan begränsning i tid kan 

innebära att relevanta artiklar inte inkluderas, men författaren ansåg att ämnet är brett och att 

mycket studier fanns och därmed också skäl att endast redovisa den senaste forskningens 

resultat. Anledningen till att sökordet life inkluderades var att författaren ansåg att det kunde 

vara aktuellt eftersom att egenvård vid diabetes blir en del av vardagen och livet och därmed 

relevant som sökord. I efterhand kan författaren konstatera att det inte var en styrka. 

Författaren fann dock en artikel där sökordet life var inkluderat. Denna artikel var intressant 

och inkluderades därför att det framkommer hur deltagarna värderar livet och då i relation till 

hur egenvården upplevs. Artiklarna har lästs grundligt flera gånger. Då samtliga artiklar är 

skrivna på engelska kan det vid översättning finnas risk för feltolkning som kan påverka 

resultatet. Författaren har använt ett lexikon för att minska risken för feltolkningar. I denna 

studie användes åtta kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel. I de flesta artiklarna som 

valdes till resultatet genomfördes studierna i Sverige eller Norge. Men även forskning 

genomförd i USA, Kanada samt Australien. Det kan ses som en styrka att de flesta studier 

som artiklarna är baserade på är utförda i Norden eftersom att jag i min kommande profession 

som sjuksköterska kommer att arbeta i Sverige. Det framkom inga större skillnader i de 

studier som inte genomfördes i Norden vilket gör att de också är relevanta för skandinaviska 

levnadsförhållanden. Flera av resultatartiklarna har skrivits av samma författare. I de artiklar 

som har samma författare skiljer sig dock resultatet och valdes därför att användas då 

innehållet var relevant och svarade mot litteraturöversiktens syfte. Att skriva ensam upplevdes 

också som svaghet då författaren saknat någon att diskutera med under arbetets gång. Det var 

samtidigt en styrka att skriva ensam då författaren själv fått bestämma utformningen av 

arbetet. Det var svårt att utforma teman samt namnge de teman som valdes då författaren 

anser att de till viss, tangerar varandra, som exempelvis temat stöd. Det är betydelsefullt att få 

stöd av både familj och vänner samt av sjukvården. Behovet stöd delades därför upp i två 

olika teman: ”Vårdgivarens inflytande på egenvården” samt subtemat ”Upplevelser av socialt 

stöd i egenvården” som tillhör temat ”Upplevelsen av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes 

typ 2”. Den valda teoretiska utgångspunkten Dorothea Orems egenvårdsteori ansåg 

författaren vara relevant till denna litteraturöversikt eftersom att sköta egenvård är viktigt vid 

diabetes. Enligt Orem är egenvård en aktivitet som en individ självständigt utför för att bevara 
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sin hälsa och hon har vidareutvecklat tankarna om vilka aktiviteter som är nödvändiga för att 

främja hälsa. Teoretikern har därav en definition av begreppet egenvård som är relevant till 

denna studies syfte.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom olika upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2.  I temat ” Upplevelsen 

av egenvård vid nydiagnostiserad diabetes typ 2” framkom att individer initialt upplevde det 

som svårt att acceptera sjukdomen diabetes och den egenvård som var nödvändig.  Vid 

tidpunkten då individen får diagnosen diabetes typ 2 är attityden av betydelse för hur 

sjukdomen hanteras (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). Att acceptera 

sjukdomen gör den mer hanterbar. Rädslan för diabetesrelaterade komplikationer gjorde 

egenvården lättare då individerna önskade fortsätt hälsa. I en studie av Berterö och Hjelm 

(2011) framkom att både kvinnor och män önskade stöd från sjukvårdspersonalen och 

betonade att det var viktigt att de hade utbildning i diabetes. I några fall kombinerades stöd 

från sjukvården med stöd från deras närmaste nätverk såsom partner eller barn. De flesta 

deltagarna uppgav att det stöd som de fick hade en positiv inverkan på hela deras 

livssituation. Enligt Orem (1995) är omvårdnad berättigat då människor som står nära en 

individ inte kan gå in och tillvarata egenvårdskrav. Detta kallas för närstående-omsorg 

(dependent – care). Det kan uppstå en obalans mellan en individs egenvårdsbehov samt 

förmågan att dessa egenvårdsbehov tillgodoses och då uppstår en egenvårdsbrist. Omvårdnad 

består av målinriktade handlingar i form av omvårdnadssystem. Att utforma 

omvårdnadssystem som är anpassade till patientens behov är beroende av sjuksköterskans 

kunskap samt förmåga att bedöma, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Individer 

med diabetes typ 2 behöver stöd från sjukvårdspersonalen i form av praktiska råd när de blivit 

diagnostiserade med diabetes typ 2. De behöver råd om vad som kan vara bra verktyg för en 

lämplig egenvård. Detta bekräftas också i en studie där sjuksköterskans stöd i egenvården av 

diabetes typ 2 undersöktes (Furler et al., 2008). Deltagare i en fokusgrupp betonade vikten av 

att hitta rätt läkare för att kunna få de rätta svaren. Deltagarna var även beredda att byta läkare 

eller använda annan sjukvårdspersonal för att få den informationen som de behövde för att 

kunna ta kontroll över sitt tillstånd. Teorin om omvårdnadssystem enligt Orem (1995) berör 

åtgärder samt interaktioner som skapas genom patienter och sjuksköterskor i 

omvårdnadssituationer. Enligt Orem (1995) blir stödjande/undervisande omvårdnadssystem 

aktuellt när patienten ska lära sig att utföra åtgärder som är nödvändiga för att 
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egenvårdskraven ska tillgodoses. Olika hjälpmedel är då stöd, undervisning, vägledning samt 

skapandet av en utvecklande miljö. Stödjande/undervisande omvårdnadssystem är väsentligt 

för att stötta då en patient behöver undervisning. Undervisning som kan ingå är att ge kostråd 

till en patient med högt blodsocker Sjuksköterskan kan undervisa patienten och sedan finnas 

där som stöd. Om detta inte sker kan det leda till att patienten blir försämrad i sin sjukdom 

och det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet är inte längre aktuellt. Då blir delvis 

kompenserande omvårdnadsystemet (Orem, 1995) aktuellt vilket innebär att både patient och 

sjuksköterska utför omvårdnadshandlingar. Att tillsammans få ett fotsår att läka kan vara ett 

exempel. Patienten är insatt i vad som främjar en god sårläkning såsom näring och att sköta 

sin hygien. Sjuksköterskan måste däremot lägga om såret på foten då patienten inte klarar av 

att utföra en såromläggning. Målet med hjälpmetoderna är att den egenvård som 

sjuksköterskan utför ger stöd, vägleder samt utbildar patienten som sedan på egenhand kan 

utföra egenvård. Att som patient ha möjligheten att utrycka sina egna åsikter är viktigt och att 

diskutera frågor om diabetes och dess egenvård med sjukvårdspersonal beskrivs av Oftedal et 

al. (2010a). Även Edwall et al. (2010) belyser att patientens upplevelser kom fram genom 

samråd mellan patient och diabetessjuksköterska.  Omvårdnadens metoder handlar om att 

komplettera egenvården beskriver Orem och sjuksköterskan ska kunna bedöma patientens 

totala egenvårdskrav samt patientens förmåga att utföra den egenvård som är nödvändig 

(egenvårdskapaciteten). Sjuksköterskan kan utifrån denna bedömning avgöra om 

egenvårdsbrist föreligger och därifrån kan sjuksköterskan planera utifrån det 

omvårdnadssystem som är lämpligast. Att acceptera sjukdomen diabetes typ 2 framkommer i 

resultatet som en krävande uppgift där diabetesegenvård även ska läggas till i individens 

vardag. En del individer upplever att tar det tid att acceptera den nya livssituationen där 

egenvård nu ska ingå. Att diabetes tar tid att integrera i individens liv framkommer i temat 

”Att integrera sjukdom och egenvård i vardagen” (Hörnsten et al., 2004: Hörnsten et al., 

2011). Detta bekräftas i en studie av Rayman och Ellison (2004) där en kvinnlig deltagare 

rapporterar att det var väldigt hårt för henne att acceptera sjukdomen diabetes. Sjukdomen har 

gjort henne både arg och deprimerad. Saker som hon tidigare gjort kan hon inte längre göra. 

Att ha fått sjukdomen diabetes gör kvinnan upprörd då hennes livsstil har förändrats. I Audulv 

et al. (2009) framkom att sjukdomar kan upplevas som hot mot det normala livet. Hotet mot 

den kort eller långsiktiga hälsan kräver egenvård. Egenvårdsbegränsningar är begränsningar i 

en individs egenvårdskapacitet och ingår i Orems (1995) teori om egenvårdsbrist. 

Egenvårdsbristen kan uppstå när en individ får diagnosen diabetes typ 2 och olika 

begränsningar kan då alla vara aktuella. Orem nämner tre olika begränsningar: En begränsad 
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förmåga till bedömning och beslutsfattande, begränsade kunskaper samt begränsad förmåga 

att utföra handlingar som ger resultat. Att få diagnosen diabetes gör att individen på olika sätt 

behöver ändra på sin livsstil och detta kan upplevas som en svår uppgift och vuxna upplever 

olika behov av hjälp och stöd till egenvård. De olika egenvårdsbegränsningarna som Orem 

(1995) nämner kan användas utifrån resultatet av denna litteraturöversikt. En vuxen med 

diabetes typ 2 har egenvårdsbrist vid tillexempel begränsade kunskaper om hur egenvården 

ska utföras.  Sjuksköterskans stöd är därför av stor betydelse då det spelar en stor roll i 

individens skötsel av egenvården. I en artikel av Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson (2008) 

framkom att genom diabetessjuksköterskans stöd utvecklade patienten en vilja att själv ta 

ansvar för sin egenvård. Stöd fungerande även som hjälp när patienter misslyckades med att 

klara av sjukdomen. Stödet från diabetessjuksköterskan gav självförtroende samt nytt hopp att 

blicka fram mot vilket gjorde att patienterna slutade att anklaga sig själva för att ha fått 

sjukdomen diabetes.     

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat är viktiga och kan användas av sjuksköterskor i möten med 

patienter som är i behov av egenvård. De kan ge sjuksköterskan en utökad förståelse för hur 

patienter upplever egenvården vid diabetes typ 2. De kan även tillämpas vid andra 

sjukdomstillstånd där upplevelser av egenvård är i fokus. Som sjuksköterska är det viktigt att 

se den unika individen då alla individer upplever sjukdom på olika sätt. Denna översikt visar 

att utbildning är en viktig del vid diabetes och då egenvård ska tillämpas. För att bästa möjliga 

information om egenvård ska kunna ges av sjuksköterskan till patienten behöver 

sjuksköterskan vara kunnig om egenvård vid diabetes. Sjuksköterskan ska kunna ge utförlig 

information till individen då kan hen sköta sin egenvård på ett optimalt sätt. Därför är det 

viktigt att även sjuksköterskan har en god utbildning i egenvård vid diabetes.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Även anhöriga drabbas då en familjemedlem får diabetes. Att studera närståendes upplevelser 

av egenvård vid diabetes är ett förslag till fortsatt forskning. Då en individ ska utföra 

egenvård och upplever något som är besvärligt kan det även upplevas som besvärligt utav 

dennes anhöriga. Den anhöriges upplevelser är viktiga så att hen orkar finnas där som stöd 

och ge motivation.  
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Slutsats 
Resultatet i denna uppsats har visat att många individer upplever att egenvård är en krävande 

uppgift och att diabetes typ 2 är en sjukdom som till en början kan vara svår att acceptera. 

Individen kan uppleva negativa känslor vid diagnosen diabetes men kan även uppleva positiva 

känslor då sjukdomen gör att den individen får kraft att ta tag i sin hälsa och där ingår 

egenvården. Det sociala stödet är betydelsefullt för att individen ska ha en tillfredställande 

egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan utgår från varje individs enskilda behov. En del 

individer har behov av stöd från sjukvården medan en del individer kräver mer stöd från de 

närstående. Kosten har en stor betydelse i livet och kan därför till en början bli ett problem då 

en individ fått diagnosen diabetes typ 2. Sjuksköterskan ska känna till detta problem för att 

kunna vägleda individen. De anhöriga ska även finnas där med en hjälpande hand.  
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