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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett globalt hälsoproblem som kan leda till 

svåra komplikationer och förtidig död. Egenvården spelar en förebyggande roll men 

upplevs av drabbade personer som krävande. Tidigare studier visar på vikten av att 

vårdpersonalen ser varje person i ett sammanhang och uppmärksammar hens 

förutsättningar för god egenvård.    

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av egenvård 

hos personer med diabetes mellitus typ 2. 

 

Metod: Resultaten av åtta kvalitativa studier analyserades, sammanställdes och 

presenterades sedan i kategorier enligt Fribergs metod.  

 

Resultat: Litteraturstudien visade att de första stegen till egenvård skedde redan 

vid diagnostillfället. Den drabbade personen var sedan tvungen att anpassa sitt liv 

efter egenvårdens krav. Vissa motiverades till förbättrad egenvård av en önskan att 

bibehålla sitt välbefinnande. Det visade sig även att det fanns ett stort behov av stöd 

från omgivningen.   

 

Konklusion: Genom att bjuda in till lärande, arbeta mot ökad delaktighet och, 

tillsammans med den drabbade personen, sätta specifika mål kan sjuksköterskan 

stödja egenvården vid DM2.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, egenvård, erfarenheter  

 

  



Self-management experiences of diabetes mellitus type 2  

- a literature review  

 

ABSTRACT 

 

Background: Diabetes mellitus type 2 is a global health problem which can result 

in serious complications and premature death. Self-management plays an important 

preventive role but it is also considered demanding by those suffering from the 

disease. Earlier studies show the importance of health personnel viewing each person 

in a context and being attentive to their capacity for self-management.   

 

Aim: The aim with this literature review was to describe the self-management 

experiences of persons with diabetes mellitus type 2.  

 

Method: The results of eight qualitative studies were analysed, compiled and then 

presented in categories following Friberg’s method.  

 

Results: The literature review showed that the first steps towards self-management 

occurred at the time of diagnosis. The affected persons then had to adapt their lives 

according to the demands of self-management. Some persons were motivated to 

improved self-management by their desire to maintain their well-being. The review 

also showed a large need for support from surrounding people.    

 

Conclusion: Nurses can promote increased self-management by inviting to 

learning, working towards increased participation and, together with the involved 

person, set specific goals.  

 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, self management, experiences 
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 2 (DM2) är idag ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2009, s. 

426). Egenvården vid DM2 syftar till att kontrollera den drabbades blodglukos vilket 

kan förebygga svåra komplikationer och förtidig död (Berne & Fritz, 2015). Detta till 

trots, ökade antalet personer med DM2 som hade förhöjt blodglukos under perioden 

2007 - 2013 (Socialstyrelsen, 2015a, s. 30). En kvalitativ litteraturöversikt gjordes 

därför för att beskriva erfarenheter av egenvård hos personer med DM2. 

 

Diabetes mellitus typ 2 

I Sverige fanns det år 2013 cirka 408,000 personer med läkemedelsbehandlad 

diabetes, av vilka nästan 90% hade drabbats av DM2 (Socialstyrelsen, 2015a, s. 11). 

Globalt finns det 422 miljoner personer med diabetes mellitus, vilket motsvarar 8.5% 

av den vuxna befolkningen (World Health Organization, 2016, s. 6). Diabetes 

mellitus prognoseras även att bli den sjunde största dödsorsaken i världen år 2030 

(Mathers, Loncar & Samet, 2006). 

 

DM2 har ett smygande förlopp. Bara hälften av de drabbade är, innan 

diagnostillfället, medvetna om sin förhöjda blodglukos. Den drabbades livsstil spelar 

en viktig roll och riskfaktorer är felaktig kosthållning, brist på fysisk aktivitet och 

rökning. Eftersom det finns ett samband mellan en persons livsstil och hens 

livsvillkor förekommer även socioekonomiska riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2009, s. 

201-203).  

 

Sjukdomen kännetecknas av insulinresistens och nedsatt betacellsfunktion vilket 

leder till en förhöjd blodglukosnivå. HbA1c reflekterar blodglukoskontrollen över en 

längre tidsperiod. I Sverige är målet att minst 90% av de med DM2 ska ha ett HbA1c 

under 70 mmol/mol. Detta då ett långvarigt förhöjt HbA1c skadar kroppens stora 

blodkärl och ökar risken för att insjukna i en hjärt-kärlsjukdom såsom stroke eller 

hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2015b, s. 24-68). Två tredjedelar av de som insjuknar i 

DM2 kommer senare att avlida i just en hjärt-kärlsjukdom (Berne & Fritz, 2015).  

 

Även kroppens kapillär skadas av ett förhöjt HbA1c (Rury et al., 2008). Personer 

med diabetes mellitus riskerar därmed att drabbas av komplikationer i form av 

skador på njurar, nerver och ögon. Nefropati kan leda till dialysbehandling eller en 
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organtransplantation, neuropati ökar risken för svårläkta fotsår och förändringar på 

ögonbotten kan innebära en permanent synnedsättning. Komplikationerna är 

således allvarliga och påverkar påtagligt den drabbades livskvalitet (Socialstyrelsen, 

2015b, s. 14-35).  

 

Komplikationerna kan förebyggas med hjälp av patientutbildning, 

livsstilsförändringar samt individuellt anpassad läkemedelsbehandling. En viktig 

faktor i allt detta är egenvården (Berne & Fritz, 2015).  

 

Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU, 2009, s. 18-33) är ett av 

egenvårds mål att den berörda personen ska få bibehålla en god hälsa trots sin 

diagnos. Ett annat mål är att komplikationer ska skjutas upp eller avvärjas helt. 

Egenvård vid DM2 handlar om de dagliga beslut som den drabbade måste fatta 

rörande kost, fysisk aktivitet och medicinering med målsättning att nå en optimal 

blodglukosnivå. 

 

Att fysisk aktivitet sänker HbA1c är väl känt (Sigal et al., 2007; Umpierre et al., 2011). 

Det bör helst vara en kombination av kondition- och viktträning (Church et al., 2010; 

Schwingshackl, Missbach, Dias, König & Hoffmann, 2014) och en bättre effekt har 

noterats hos nyligen diagnoserade personer med förhöjt HbA1c (Ishiguro et al., 

2016). Det är även väl känt att förändringar i kosten kan sänka HbA1c (Huang et al., 

2016; Coppell et al., 2010; Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki, 2008). I kombination 

med förändrad kosthållning kan fysisk aktivitet, förutom att sänka HbA1c, även leda 

till sänkt blodtryck och förbättrade blodfetter vilket minskar risken för hjärt- och 

kärlkomplikationer (The Look AHEAD Research Group, 2010).  

 

En systematisk review av 142 studier utvärderade hur olika åtgärder påverkade 

HbA1c hos personer med DM2. Hos personer vars HbA1c låg över den 

rekommenderade gränsen visade det sig att egenvårdsfrämjande åtgärder kunde 

sänka HbA1c med 0,5% (Tricco et al., 2012).  En metaanalys som utvärderade 

effekten av egenvårdsfrämjande utbildning på personer med förhöjt HbA1c visade på 

liknande resultat. HbA1c sänktes där i genomsnitt med 0,43% bland de 3,545 

deltagarna (Cheng et al., in press).  
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Orems teori om egenvårdsbalans 

Enligt Dorothea Orem har alla människor en kapacitet att agera och nå uppsatta mål 

för att främja sin egen hälsa. Detta är dock en förmåga som påverkas av personens 

ålder, mognad, hälsa, bakgrund, sociala och sociokulturella sammanhang samt av 

vilka resurser de har till sitt förfogande. Motivation, förmåga till eftertanke och god 

insikt om konsekvenserna av sitt agerande förbättrar egenvårdsförmågan medan 

ålder, trauma och ohälsa kan försämra den. För att hitta långsiktiga lösningar bör 

sjuksköterskan försöka finna orsaken bakom ett problem istället för att enbart 

åtgärda det uppenbara. Vårdrelationen är avgörande för att skapa delaktighet. 

Personens historia, behov och resurser bör stå i fokus. Det är även viktigt att 

personen själv är med och formulerar specifika mål med sin egenvård (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s. 163-195). 

 

Förutsättningar och hinder för egenvård 

En studie visar hur personer med DM2 ser på ansvar och målsättningar rörande sin 

sjukdom. Av de 944 deltagarna angav 62% att de ville ta ansvar för sin diabetes. Av 

de som angav att de inte ville ta eget ansvar upplevde de flesta begränsningar i sina 

dagliga aktiviteter på grund av sjukdomsrelaterad oro (Gorter, Tuytel, De Leeuw, 

Bensing & Rutten, 2011). Genom att se personer med DM2 i ett sammanhang kan 

även de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som påverkar deras förmåga att 

utföra egenvård uppmärksammas (Gomersall, Madill & Summers, 2011). Andra 

faktorer med inflytande på egenvårdsförmågan är den drabbades utbildningsnivå, 

eventuell multisjuklighet och hens relation med vården. Även personernas 

känslomässiga och intellektuella reaktion på sjukdomen påverkar 

egenvårdsförmågan (Janes & Titchener, 2014). 

 

I Sverige har förbättringsområden för landstingens diabetesvård identifierats. Där 

fastställs det att det främst är personer med icke-fungerande glukoskontroll som 

ligger i farozonen för diabeteskomplikationer. En annan riskgrupp är personer vars 

blodtryck ligger över 140/85 mmHg. Detta eftersom högt blodtryck ytterligare ökar 

risken för hjärt-kärlsjukdom och njursvikt hos personer med DM2. Krafttag bör även 

tas för att uppmuntra till rökstopp då tobaksrökning ökar risken för komplikationer 

och kan leda till en förtidig död (Socialstyrelsen, 2015a, s. 7-16). 
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Kunskap om den egna sjukdomen är en av de faktorer som identifierats som viktig 

när det kommer till förmågan att utföra korrekt egenvård hos personer med diabetes 

mellitus (Wilkinson, Whitehead & Ritchie, 2014). Men trots att vikten av 

patientutbildning vid DM2 är väl känd, erbjuds i Sverige idag bara 24% av alla 

drabbade personer möjlighet att delta i en lämplig grupputbildning. Många 

diabetessjuksköterskor saknar även den pedagogiska kompetensen som krävs för att 

genomföra en effektiv utbildning (Socialstyrelsen, 2015a, s. 19). 

 

Syfte 

Utifrån ovanstående studier och rapporter framgår det att egenvården vid DM2 är i 

behov av förbättring. Det framgår även att sjuksköterskan har en viktig uppgift vad 

gäller att se personen i ett sammanhang, skapa en fungerande vårdrelation och höja 

kunskapsnivån. Genom att förstå de erfarenheter som personer med DM2 har av sin 

egenvård kan förhoppningsvis bättre stöd erbjudas till dessa personer i framtiden. 

Syftet med litteraturstudien var därför att beskriva erfarenheter av egenvård hos 

personer med DM2. 
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METOD 

En systematisk litteraturöversikt gjordes för att uppnå syftet.  

 

Definition av egenvård 

Socialstyrelsen (2013, s. 1) definierar egenvård som “en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person 

själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan”. Vi byggde på detta och 

definierade egenvård vid DM2 som de evidensbaserade åtgärder en person vidtar för 

att främja sin hälsa och förebygga komplikationer. På engelska översätts egenvård till 

“self care” eller “self management”.  

 

Sökmetod 

Valet av databas styrs av det syfte som valts för studien (Rosén, 2012, s. 436). 

Specialiserade sökningar gjordes därför i CINHAL, PubMed och PsycINFO. CINAHL 

Headings, Medical Subject Headings (MeSH) och Thesaurus of Psychological Index 

Terms användes i den mån det var möjligt. För att identifiera relevanta 

översättningar och synonymer användes Karolinska Institutets MeSH-verktyg 

(https://mesh.kib.ki.se). Även booleska operatorer användes och då främst för att 

det, enligt svenska MeSH, framgick att det fanns två vedertagna engelska 

översättningar på svenskans ”egenvård”.  

 

Sökningar bör i första hand ske på population och intervention. Målet är att med 

hjälp av korrekta söktermer och en välgrundad sökstrategi få tillgång till relevanta 

studier som gjorts inom området (SBU, 2014, s. 13-21). De första sökningarna skedde 

därför på ”diabetes mellitus typ 2” och ”self care” eller ”self management”. 

Sökstrategin utvecklades sedan alltefter abstrakt och studier granskades. 

Sökningarna och urvalsprocessen redovisas i Bilaga 1. 

 

Språk väljs efter språkförmågan i forskargruppen samt ämnets fokusområde (SBU, 

2014, s. 24). Eftersom egenvården vid DM2 är ett väl utforskat område inkluderades 

inte studier publicerade på annat språk än engelska i sökningarna. Vidare 

inkluderade sökningarna enbart studier publicerade efter januari 2010 samt studier 

markerade som peer-reviewed. I PubMed och PsycINFO säkerställdes det i ett senare 

skede att studierna mötte detta vetenskapliga krav.  

https://mesh.kib.ki.se/
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Urval 

Kvalitativa studier användes då målet var att få en förståelse för och skapa kunskap 

om erfarenheterna av egenvård hos personer med DM2.  

 

Studier som fokuserade på vuxnas erfarenheter av egenvård vid DM2 inkluderades, 

oavsett hur deras DM2 behandlades och hur lång tid som hade passerat sedan 

diagnostillfället. Enbart studier där både män och kvinnor fanns representerade 

bland deltagarna inkluderades.   

 

Studier som fokuserade endast på ungdomar (“adolescents”) eller äldre (“elderly”, 

“older”) exkluderades då detta hade kunnat ge ett skevt perspektiv. Av samma skäl 

exkluderades också studier som enbart inkluderade låginkomsttagare, etniska 

minoritetsgrupper, personer med svårkontrollerad diabetes eller personer med 

funktionsnedsättningar. Målet var att studiens resultat skulle bli överförbart på en så 

pass heterogen population som möjligt. Slutligen exkluderas även studier som endast 

utforskade en begränsad del av egenvården samt studier som fokuserade enbart på 

patientutbildningsprogram eller olika former av e-hälsa. Detta för att utforska hela 

egenvårdsupplevelsen. 

 

I samband med litteratursökningen gjordes ett urval baserat på först titlarna, sedan 

abstrakten. I nästa steg lästes de utvalda studierna i fulltext för att säkerställa att de 

stämde mot vårt syfte.  

 

Kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna skedde enligt Olsson och 

Sörensens bedömningsmall för kvalitativ metod (2011, s. 285). Av de åtta 

inkluderade studierna var det fem som bedömdes meritera kvalitets-grad I 

(motsvarande hög) medan resterande tre bedömdes nå grad II (mellanhög). Ingen 

studie som bedömdes som grad III (låg) inkluderades. 

 

Den slutgiltiga artikelöversikten presenteras i Bilaga 2. 
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Analys 

Friberg (2012, s. 140-142) menar på att första steget vid en analys är att läsa igenom 

samtliga studier så att en helhetsbild skapas. Sedan bör forskarna redovisa likheter 

och skillnader mellan studierna. Här bör även olika teorier, metoder, analyser och 

syften jämföras. Dokumentationen är viktig och Friberg lyfter att forskarna med 

hjälp av tabeller kan få en bättre översikt. Nästa steg är att klassificera materialet i 

olika kategorier och rubriker för att skapa en större förståelse hos läsaren. På så sätt 

skapas en ny helhet.  

 

I praktiken innebar detta att resultaten lästes ett flertal gånger till dess 

återkommande innehåll kunde identifieras. Resultatstext relaterad till egenvård 

sorterades utifrån likartat innehåll till olika grupper. En tabell skapades med det 

preliminära resultatet och färgmarkeringar användes för att säkerställa att allt 

relevant material stämde mot kategorierna. Under arbetets gång uppstod 

diskussioner som ledde till att resultatstexten omsorterades. Texterna 

kondenserades sedan och rubriker formulerades för att lyfta innehållet i de slutliga 

kategorierna och underkategorierna. 

 

Forskningsetik 

Vid användning av empiriska studier bör forskaren försäkra sig om att studierna 

genomförts på ett etiskt korrekt sätt. Frågor som bör ställas är vem som har deltagit i 

studien och om de har fått tillgång till rätt information och gett samtycke (SBU, 

2014, s. 181). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är det den etiska standarden 

som sätter tonen i all medicinsk forskning. Att skydda deltagarnas privatliv, 

integritet och personuppgifter är några utav forskarnas skyldigheter. I denna 

litteraturstudie har enbart etiskt granskade studier inkluderats. Ett etiskt ansvar har 

även tagits för att resultatet redovisats på ett så korrekt och sanningsenligt sätt som 

möjligt.   
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och tretton underkategorier. Resultatet 

presenteras nedan i en översiktstabell (Tabell 1) och beskrivs sedan i löpande text.  

 

Tabell 1. Översikt över resultatets kategorier och underkategorier 

Diagnosen – ett första steg i 

egenvården  

Reaktioner vid diagnostillfället 

Egna förklaringar till sjukdomen 

Sjukdomsintegrationens betydelse för egenvården 

Att anpassa sitt liv efter 

egenvårdens krav   

Betydelsen av kunskap 

Utmaningar och svårigheter vid kosthållning 

Förhållningssätt till fysisk aktivitet 

Förhållningssätt till blodglukosmätningar och 

läkemedelsbehandling 

Att bibehålla välbefinnandet 

genom egenvård 

Bevara hälsan 

Syn på komplikationer 

Behovet och betydelsen av 

att få stöd från omgivningen 

vid egenvård 

Betydelsen av stöd från familj och vänner 

Arbetsplatsens betydelse för egenvården 

Vårdens betydelse för egenvården 

Samhällets påverkan på egenvården 
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Diagnosen - ett första steg i egenvården  

Litteraturstudien visade på att diagnostillfället var en emotionell period. 

Reaktionerna varierade mellan olika personer, från sorg till lättnad. De drabbade 

kunde förklara sjukdomens uppkomst med brister i den egna livsstilen eller yttre 

faktorer såsom ålder och ärftlighet. Sjukdomsintegrationen kunde ha betydelse för 

egenvården.  

 

Reaktioner vid diagnostillfället 

Diagnostillfället kunde ske efter en period av fysiska symptom eller i samband med 

en orelaterad hälsokontroll. Att få en diagnos beskrevs som avgörande för att senare 

kunna integrera sjukdomen (Hörnsten, Jutterström, Audulv & Lundman, 2010). 

Diagnostillfället kunde vara en emotionell period (Mathew, Gucciardi, De Melo & 

Barata, 2012; Handley, Pullon & Gifford, 2010; Hörnsten et al., 2010). En studie 

visade på att den känslomässiga reaktionen hade ett samband med hur pass allvarlig 

diagnosen uppfattades och kunde även påverka sjukdomsintegrationen (Hörnsten et 

al., 2010). 

 

Känsloreaktionerna varierade, men vissa upplevde lättnad (Handley et al., 2010; 

Hörnsten et al., 2010) och beskrev sina känslor som mindre dramatiska. De 

fokuserade inte heller på sin egen dödlighet (Mathew et al., 2012). En kvinna beskrev 

till och med diagnosen som en fördel då den äntligen gav henne en chans att fokusera 

på sig själv (Hörnsten et al., 2010). 

 

Andra upplevde istället förnekelse, chock, rädsla och ilska (Handley et al., 2010). 

Även skam, skuld, sorg (Mathew et al., 2012, Hörnsten et al., 2010), panik, 

frustration (Hörnsten et al., 2010) och besvikelse (Mathew et al., 2012) var vanliga 

reaktioner. Vissa, som hade besvärats av ospecifika symptom, uttryckte exempelvis 

besvikelse över att de inte hade fått en diagnos tidigare (Hörnsten et al., 2010). Det 

fanns också personer vars tankar gick direkt till döden (Mathew et al., 2012; Handley 

et al., 2010). 
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Egna förklaringar till sjukdomen 

Vissa personer med DM2 ansåg att de drabbats av sjukdomen på grund av felaktig 

kosthållning, brist på fysisk aktivitet (Hörnsten et al., 2010) eller övervikt (Handley 

et al., 2010). Många gav även uttryck för självkritik när de diskuterade sin tidigare 

livsstil (Purnell et al., 2016; Nugent, Carson, Zammitt, Smith & Wallston, 2015; 

Corser, Lein, Holmes-Rovner & Gossain, 2010; Hörnsten et al., 2010). 

 

Vissa ansåg istället att sjukdomen kom med åldern (Nugent et al., 2015; Handley et 

al., 2010; Hörnsten et al., 2010). En äldre man menade att det med stigande ålder 

blev mer acceptabelt med multisjuklighet. Yngre personer gjorde inte nödvändigtvis 

samma koppling (Nugent et al., 2015). De kunde istället uttrycka att de kände sig “för 

unga” för att insjukna och hemlighöll ibland sin diagnos från familj och vänner 

(Mathew et al., 2012). Även ärftlighet återkom som en förklaring (Nugent et al., 

2015; Handley et al., 2010; Hörnsten et al., 2010). Andra förklaringar som nämndes 

var multisjuklighet, arbetsförhållanden (Hörnsten et al., 2010) och etnisk bakgrund 

(Handley et al., 2010).  

 

Sjukdomsintegrationens betydelse för egenvården 

I ett par studier menade deltagarna på att de med tiden blev mer accepterande av sin 

diagnos (Mathew et al., 2012; Handley et al., 2010) och att det var först efter att 

sjukdomen accepterats som de kunde införskaffa den nödvändiga kunskapen för att 

utföra sin egenvård (Mathew et al., 2012). Sjukdomsintegrationen beskrevs i en 

studie som en process som skedde parallellt med egenvårdsprocessen. Denna process 

påverkades av hur personen uppfattade sjukdomen. När personerna med DM2 

nådde en vändpunkt (turning point) i de parallella processerna kunde de sedan 

acceptera både sjukdom och egenvård på en praktisk, emotionell och existentiell nivå 

(Hörnsten et al., 2010). Med tiden kunde även en känsla av egenmakt utvecklas. 

Detta ledde till att personer med DM2, trots tillfälliga motgångar, kunde känna att de 

överlag uppnått en balanserad tillvaro (Handley et al., 2010). 
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Att anpassa sitt liv efter egenvårdens krav  

Litteraturstudien visade på att personer med DM2 fann olika sätt att anpassa sitt liv. 

Kunskapssökande var en viktig del av detta och lade grunden för att de sedan skulle 

kunna möta egenvårdens krav på kosthållning, fysisk aktivitet, blodglukosmätningar 

och läkemedelsbehandling. 

 

Betydelsen av kunskap 

Kunskap kunde vara ett sätt att möta de farhågor som sjukdomen väckte (Mathew et 

al., 2012). Andra menade på att kunskap, tillsammans med support från 

omgivningen och personens egenvårdsförmåga, var ett sätt att uppnå balans 

(Handley et al., 2010). 

 

Vissa personer med DM2 hade redan tillgodosett sig korrekt och relevant kunskap 

(Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012). De berättade hur de vände sig till källor 

utanför vården för information om sin sjukdom och egenvård (Laranjo et al., 2015; 

Mathew et al., 2012; Corser et al., 2010). De hade sökt efter information på internet 

(Mathew et al., 2012; Corser et al., 2010), i broschyrer och böcker (Laranjo et al., 

2015; Mathew et al., 2012) eller via rapportering från media (Laranjo et al., 2015). 

Egna erfarenheter kunde också bidra till ökad kunskap och förbättrad egenvård 

(Laranjo et al., 2015; Nugent et al., 2015; Mathew et al., 2012; Corser et al., 2010). En 

person berättade till exempel att det var först efter hen själv drabbats av hypoglykemi 

som hen förstod vikten av regelbundna blodglukosmätningar (Nugent et al., 2015). 

 

Även grupputbildningar och stödgrupper nämndes som möjliga informationskällor 

(Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012). Att träffa andra med DM2 och ta del av 

deras erfarenheter kunde förbättra egenvården (Purnell et al., 2016). Men andras 

erfarenheter kunde även ha en negativ påverkan på personernas egenvårdsförmåga 

och den grad av ansvar som de tog för egenvården (Nugent et al., 2015). 

 

Det framkom att vissa personer med DM2 önskade sig mer information (Laranjo et 

al., 2015). Den bristande tillgången på gratis patientutbildning lyftes i en studie 

(Purnell et al., 2016) medan deltagarna i en annan studie menade på att media borde 
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ta större ansvar för att sprida kunskap om sjukdomen i samhället (Laranjo et al., 

2015).  

 

Ett flertal studier visade även på kunskapsluckor hos personer med DM2 (Laranjo et 

al., 2015; Mathew et al., 2012; Hörnsten et al., 2010). Det florerade även 

desinformation. En del personer hade svårt att förstå orsakerna bakom hypo- 

och/eller hyperglykemi (Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012) och de 

komplikationer som ett förvärrat sjukdomstillstånd kunde leda till (Hörnsten et al., 

2010). Andra kunskapsluckor rörde nutrition och kostrekommendationer (Laranjo et 

al., 2015; Mathew et al., 2012) men även fysisk aktivitet (Laranjo et al., 2015) och 

blodglukosmätningar (Mathew et al., 2012).  

 

Utmaningar och svårigheter vid kosthållning 

Vissa kopplade kosten till sociala sammanhang, såsom kulturella högtider (Laranjo 

et al., 2015; Mathew et al., 2012). Att inte kunna delta på samma sätt som tidigare vid 

dessa festligheter kunde resultera i en känsla av förlust. En del personer undvek 

därför sociala sammanhang. En man berättade hur han visserligen deltog vid sociala 

tillställningar med sina vänner men att han då avvek från sin normala kosthållning 

(Mathew et al., 2012). En känsla av förlust, sorg eller isolation kunde även 

uppkomma i samband med måltidssituationer i vardagen (Mathew et al., 2012; 

Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  

 

Det framkom också att vissa personer fann det problematiskt att tillaga mat vid 

familjemåltider (Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012). En del av detta var brist 

på kunskap. Ett vanligt missförstånd var att det fanns livsmedel, såsom vissa frukter 

eller grönsaker, som inte alls fick förtäras av personer med DM2. En del hade 

familjemedlemmar som inte var motiverade att äta “diabeteskost” (Laranjo et al., 

2015), medan det ibland var personen med DM2 som inte ville påtvinga en 

livsstilsförändring på de övriga familjemedlemmarna (Mathew et al., 2012).  

 

Brist på motivation var också något som nämndes när det kom till försvårande 

faktorer för korrekt kosthållning (Laranjo et al., 2015). Vissa fann det mycket svårt 

att utöva kontroll vid måltidssituationer (Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012; 
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Handley et al., 2010). Brist på kontroll upplevdes som frustrerande (Laranja et al., 

2015; Nugent et al., 2015; Corser et al., 2010). Några beskrev svårigheter med att 

minska både portionsstorlekarna och det totala kaloriintaget (Laranjo et al., 2015; 

Mathew et al., 2012). Men även restriktioner av favoritmaträtter var problematiskt 

(Mathew et al., 2012), särskilt när det kom till sötade livsmedel (Laranjo et al., 2015; 

Mathew et al., 2012; Oftedal et al., 2010).   

 

Måltidssituationer kunde var laddade med komplicerade känslor och självkritik. 

Vissa personer beskrev avvikelser från den korrekta kosthållningen som att “fuska”. 

Andra ansåg dock att de, vid behov, kunde avvika från kostrestriktionerna utan att 

känna skuld eller skam. Några personer beskrev att de hade ett högt kontrollbehov 

vid måltidssituationer. En kvinna berättade hur hon, om möjlighet fanns, alltid tog 

med sin egen mat, även till sociala tillställningar. Det framkom även att en strategi 

kunde vara att äta hälsosamt på veckodagarna och sedan unna sig ohälsosam mat på 

veckosluten (Mathew et al., 2012).  

 

Förhållningssätt till fysisk aktivitet 

Vissa personer fann att deras hälsa förbättrades av fysisk aktivitet. Detta kunde 

motivera till fortsatt egenvård (Oftedal et al., 2010). Men i ett par studier framkom 

även ett motstånd mot fysisk aktivitet. Några av orsakerna till detta motstånd var 

fatigue och fysiskt obehag (Laranjo et al., 2015; Oftedal et al., 2010). Vidare kunde 

fysisk aktivitet försvåras av multisjuklighet, bristande motivation och ovana att 

motionera (Laranjo et al., 2015).  En anledning till bristande motivation var att 

resultaten av vissa egenvårdsåtgärder inte alltid var direkt märkbara (Handley et al., 

2010). Överviktiga personer undvek ibland att besöka träningslokaler då de inte 

upplevde att de passade in bland de övriga motionärerna. Det visade sig även att det 

fanns kunskapsluckor rörande vilken mängd och typ av fysiska aktivitet som 

rekommenderades för personer med DM2 (Laranjo et al., 2015). 
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Förhållningssätt till blodglukosmätningar och läkemedelsbehandling 

Hos en del personer med DM2 fanns det även, trots det fysiska obehaget som testen 

innebar, ett intresse för de tekniska aspekterna av blodglukosmätningar och egna 

strategier utvecklades för just detta moment (Mathew et al., 2012; Corser et al., 

2010). Dagsformen kunde även bestämma antalet mätningar som skedde under 

dagens lopp. Det fanns också alternativa metoder för att uppskatta sin blodglukos, 

såsom att inspektera färgen på sin urin (Corser et al., 2010). En person berättade hur 

hen lärt sig att identifiera fysiska symtom som tydde på förändringar i hens 

blodglukos (Mathew et al., 2012). Egna erfarenheter kunde även användas för att dra 

slutsatser såsom att blodsockret kunde sjunka i samband med aktivitet (Corser et al., 

2010). 

 

Läkemedelsbehandling var ett sätt att kontrollera blodglukosen, och därmed även 

sjukdomen (Purnell et al., 2016; Nugent et al., 2015). Vissa personer beskrev hur de, 

med hjälp av kost och fysisk aktivitet, experimenterade med sin läkemedelsdosering 

(Mathew et al., 2012). Det framkom även att vissa personer motiverades till aktiv 

egenvård för att undvika framtida läkemedelsbehandling, eller förändringar av den 

nuvarande läkemedelsbehandlingen (Hörnsten et al., 2010; Oftedal et al., 2010). En 

deltagare berättade hur han förlorade känslan av kontroll efter att han övergick till 

att behandla sin diabetes med insulin istället för tabletter (Nugent et al., 2015). 

 

Att bibehålla välbefinnandet genom egenvård 

Litteraturstudien visade att hälsa värderas högt efter diagnosen samtidigt som 

komplikationer, för många, var en källa till oro. 

Bevara hälsan 

Att bibehålla sin hälsa var ett återkommande önskemål (Nugent et al., 2015; 

Hörnsten et al., 2010; Oftedal et al., 2010). Hälsa kunde ses som ett mål i sig själv, 

men även som ett instrument för att uppnå andra mål såsom en god vardag. Vissa 

värderade sin hälsa som något viktigt först efter sin DM2 diagnos. Det förekom 

variationer i hur personerna värderade hälsa och dess relation till andra livsaspekter 

(Nugent et al., 2015).  
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När personer med DM2 tillfrågades vad de gjorde för att uppnå bibehållen hälsa gav 

de ofta generella snarare än specifika svar (Oftedal et al., 2010). Fokus låg dock på 

egenvårdsåtgärder (Nugent et al., 2015; Hörnsten et al., 2010; Oftedal et al., 2010) 

som även kunde vara ett sätt att öka känslan av kontroll (Handley et al., 2010; 

Oftedal et al., 2010). En del menade att de kunde uppnå bättre hälsa genom fysisk 

aktivitet (Hörnsten et al., 2010), andra genom förbättrad kosthållning (Oftedal et al., 

2010) eller regelbundna glukosmätningar (Nugent et al., 2015). Vissa såg dock inte 

denna sorts egenvårdsåtgärder som effektiva och prioriterade därför inte 

egenvården. De kunde då istället vara övertygade om behandlingseffekten av deras 

ordinerade läkemedel (Hörnsten et al., 2010). 

 

Det beskrevs hur egenvården kunde skapa en känsla av hälsa trots sjukdom. Stor vikt 

lades på huruvida kraven på egenvården upplevdes som överväldigande eller 

uthärdliga. Deltagarnas önskan om att leva längre och uppfylla drömmar samt deras 

planer för framtiden gjorde att många lättare kunde acceptera egenvårdens 

begränsningar. De menade att egenvården gjorde det möjligt för dem att “känna sig 

som vanligt” och att den gav dem en känsla av frihet (Hörnsten et al., 2010).   

 

Syn på komplikationer 

Oro över multisjuklighet och DM2 komplikationer var faktorer som beskrevs påverka 

egenvården både positivt och negativt (Nugent et al., 2015; Corser et al., 2010; 

Hörnsten et al., 2010). Det kunde dels motivera personer till att ta sin egenvård på 

större allvar. En person berättade att hens beslut att försöka nå ett rökstopp var 

motiverat av just en sådan oro (Corser et al., 2010). Oron kunde också motivera 

deltagarna till hög följsamhet (compliance) när det kom till användning av 

ordinerade läkemedel. Men komplikationer och multisjuklighet kunde också rent 

praktiskt försvåra egenvården (Nugent et al., 2015). 

 

Det fanns även personer som inte uttryckte någon oro för att deras diabetes skulle 

förvärras eller att de skulle drabbas av komplikationer. En kvinna menade att trots 

att hon visste att både amputation och blindhet var möjliga komplikationer hade hon 

privata problem som fick dessa risker att framstå som bagateller.  



17 
 

En del personer menade även på att de inte hade de sociala och/eller personliga 

förutsättningarna för att kunna genomföra livsstilsförändringar (Hörnsten et al., 

2010). 

 

Behovet och betydelsen av att få stöd från omgivningen vid egenvård 

Litteraturstudien visade att det fanns ett behov av stöd, inte bara från familj och 

vänner, utan även från arbetsgivare, vården och samhället i stort. 

 

Betydelsen av stöd från familj och vänner 

Att uppleva sig stöttad av familj och vänner hade en positiv verkan på egenvården 

(Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012; Corser et al., 2010; Oftedal et al., 2010). 

Personerna i det sociala nätverket kunde bidra till förbättrad kosthållning eller ökad 

fysisk aktivitet (Laranjo et al., 2015; Mathew et al., 2012; Oftedal et al., 2010). De 

som identifierade sig som diabetiker hade det även lättare att vara aktiva i sin 

egenvård i sociala sammanhang (Mathew et al., 2012). 

 

DM2 ställer höga krav på egenvården (Oftedal et al., 2010). Ett sätt att hantera sin 

sjukdom var att hitta en balans mellan dessa krav och det sociala livet. Många gjorde 

kopplingen att en god egenvård möjliggjorde för dem att fortsätta med en vardag där 

de kunde delta i meningsfulla aktiviteter och ta del av familjelivet (Hörnsten et al., 

2010). En kvinna motiverades av sin önskan att få se sina barnbarn växa upp 

(Oftedal et al., 2010) medan en man beskrev hur han motiverades av ett behov att 

vara tillgänglig för sin multisjuka hustru (Nugent et al., 2015). 

 

En man berättade att hans hustru underlättade hans egenvård genom att motivera 

till bättre kosthållning och andra stöttades genom att hela familjen åt samma 

hälsosamma kost (Mathew et al., 2012). Andra deltagare berättade hur deras 

vänskapskrets gav motivation eller uppmuntrande till ökad egenvård (Corser et al., 

2010; Oftedal et al., 2010). 
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Men närstående kunde även vara en del av problematiken (Laranjo et al., 2015; 

Mathew et al., 2012). Det framkom exempelvis att vissa upplevde att deras familj inte 

stöttade behovet av fysisk aktivitet. Vissa menade att deras familj direkt saboterade 

deras ansträngningar till god egenvård (Laranjo et al., 2015). Även försök att hjälpa 

en person med DM2 kunde slå fel. En kvinna berättade hur hon, vid snedsteg i sin 

kosthållning, fick motta svidande kritik från sin familj (Mathew et al., 2012).   

 

Arbetsplatsens betydelse för egenvården 

Vissa personer med DM2 motiveras till ökad egenvård av en önskan att bibehålla sin 

yrkesroll så länge som möjligt. En deltagare berättade hur krav i hans yrkesroll 

motiverade honom till ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning. Andra 

deltagare beskrev istället hur de upplevde att egenvården försvårades av deras 

arbetsplatsförhållanden och de krav som ställdes på dem i deras yrkesroll. Ett 

exempel på detta var att goda måltidsvanor kunde försvåras (Oftedal et al., 2010). 

 

Vårdens betydelse för egenvården 

Det rådde delade meningar om hur personer med DM2 uppfattade sina möten med 

vården (Purnell et al., 2016; Mathew et al., 2012; Corser et al., 2010), men en viktig 

del i vårdmötet ansågs ofta vara kommunikationen (Purnell et al., 2016; Corser et al., 

2010; Oftedal et al., 2010).  

 

Vissa menade att de hade en bra relation med sin vårdgivare (Purnell et al., 2016; 

Corser et al., 2010). De kunde till exempel vända sig till dem för stöd och praktiska 

råd. De upplevde att deras vårdgivare hade god kunskap om DM2, att de kunde 

samordna olika resurser samt att de tog sig tid att lyssna på vårdtagarnas personliga 

berättelser (Mathew et al., 2012).  

 

En del kände även att de kunde föra en diskussion (Purnell et al., 2016; Oftedal et al., 

2010), fatta egna beslut och ställa krav när det rörde den egna behandlingen (Oftedal 

et al., 2010). De såg sin relation med vården som ett partnerskap, vilket 

uppmuntrade dem att ta ett större ansvar för sin egenvård (Purnell et al., 2016; 

Oftedal et al., 2010). God följsamhet kunde dels kopplas till ett högt förtroende för 

hälso- och sjukvården (Purnell et al., 2016; Hörnsten et al., 2010) och dels till en 

önskan om att vara en god patient (Hörnsten et al., 2010). 
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Andra personer med DM2 kände sig istället “dömda” eller som om de bara “var en i 

mängden”. Flera delade med sig av vårdmöten där de upplevt problem. Det kunde 

handla om att de upplevt att vårdgivaren hade bristande kunskap om DM2, att 

provresultat slarvats bort eller att de inte fått utrymme att ställa frågor (Corser et al., 

2010). En kvinna beskrev hur hon efter ett undermåligt möte med vården själv tog 

kontroll över sin behandling och uteslöt läkemedel på egen hand (Purnell et al., 

2016).  

 

När det brast i kommunikationen kunde egenvården bli lidande. I ett par studier 

berättade deltagarna hur de upplevde att de fick olika råd från olika instanser 

(Purnell et al., 2016; Corser et al., 2010) och en person berättade om svårigheter att 

förstå resultat från blodprover tagna av primärvården (Corser et al., 2010). I 

samband med detta gav deltagarna uttryck för ett önskemål om att olika vårdgivare 

skulle ha ett bättre samarbete sinsemellan för att undvika att patienterna gavs 

motstridiga råd (Purnell et al., 2016). Alla personer med DM2 hade inte heller ett 

intresse av att kommunicera med vården. En person menade, att så länge hans 

tillstånd var oförändrat, såg han ingen anledning för vården att ge honom råd 

(Nugent et al., 2015). 

 

Samhällets påverkan på egenvården 

Samhällsnormer kunde påverka egenvården (Purnell et al., 2016; Mathew et al., 

2012; Handley et al., 2010). Ett problem var den upplevda stigmatiseringen av 

sjukdomen (Purnell et al., 2016; Hörnsten et al., 2010) men det framkom även att 

DM2 i samhällen med hög insjukningsfrekevens kunde ses som en mindre allvarlig 

sjukdom. En deltagare oroade sig för att hon skulle misstas för en person med ett 

narkotikamissbruk i samband med att hon injicerade insulin (Purnell et al., 2016). 

Normerna för genus kunde även de skapa barriärer (Purnell et al., 2016; Mathew et 

al., 2012). Ett exempel på detta var att det i en studie framkom att män inte 

förväntades besöka primärvården för annat än akuta ärenden (Purnell et al., 2016).  
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Flera studier tog upp hur ekonomiska faktorer, både på samhällsnivå och privat, 

påverkade deltagarnas egenvård (Purnell et al., 2016; Laranjo et al., 2015; Corser et 

al., 2010). Den höga inköpskostnaden av hälsosam mat påtalades av personer bosatta 

i både Europa och USA (Purnell et al., 2016; Laranjo et al., 2015). I de nord-

amerikanska studierna visade det sig att även möjligheten till specialistvård, 

blodglukosmätare och läkemedel begränsades av deltagarnas privata ekonomi 

(Purnell et al., 2016; Corser et al., 2010). En person berättade att hen upplevde sig 

vara i en beroendeställning gentemot sina barn för att få tillgång till insulin (Corser 

et al., 2010).  
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DISKUSSION 

 

Resultatsdiskussion 

Syftet var att beskriva erfarenheter av egenvård vid DM2. Litteraturstudien visade att 

diagnostillfället var en emotionell period och att de känslor som väcktes kunde 

påverka egenvårdsförmågan. Drabbade personer kunde förklara sjukdomen med de 

egna livsstilsvalen eller med yttre faktorer såsom ålder och ärftlighet. Parallellt med 

egenvårdsprocessen skedde även en sjukdomsintegration. Ökad sjukdomsacceptans 

kunde komma med tiden. Eftersom DM2 ställer höga krav på egenvården tvingades 

de drabbade att ta ställning till hur de var villiga och förmögna att anpassa sin 

livsstil. Viktiga delar av detta var kunskapsinhämtning och personens förutsättningar 

för korrekt kosthållning och fysisk aktivitet. Det fanns hos många en önskan om att 

bibehålla sitt välbefinnande vilket kunde motiverade till en förbättrad egenvård. 

Synen på komplikationer varierade hos deltagarna. Hos många fanns ett behov av 

stöd från familj och vänner, arbetsgivare, vårdpersonal och samhället i stort.  

 

Diagnosen - ett första steg i egenvård 

Skam, skuld och sorg var vanliga reaktioner vid diagnostillfället, men så också 

lättnad. Dessa känslor kunde påverka personens förmåga att integrera sjukdomen. 

Detta stöds av bland annat Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009), vars studie 

visade på att diagnostillfället var en källa till splittrade reaktioner, där vissa hamnade 

i en kris medan andra främst upplevde just lättnad. En review gjord av Leventhal, 

Weinman, Leventhal och Phillips (2008) belyste att en persons känslor och kognitiva 

drag kunde påverka egenvården vid kroniska sjukdomar. Dock menade forskarna på 

att det fortfarande fanns frågetecken kring hur dessa faktorer relaterade till specifika 

beteenden. 

 

Deltagare kunde förklara sjukdomens uppkomst med sina egna livsstilsval eller med 

faktorer såsom ålder eller ärftlighet. Vissa kopplade även sjukdomens uppkomst till 

sin etnicitet. Socialstyrelsens folkhälsorapport visar på att personer födda i 

utomeuropeiska länder har en ökad risk att drabbas av DM2 (2009, s. 229). Särskilt 

drabbade är personer från mellanöstern (Carlsson et al., 2013).  
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En svensk observationsstudie visade vidare på att etniska faktorer kunde jämföras 

med vikten av fysisk aktivitet när det kom till effekten på glykemisk kontroll 

(Rawshani et al., 2015).  

 

Att anpassa sitt liv efter egenvårdens krav 

Litteraturstudien visade att det fanns tydliga kunskapsluckor kring de gällande 

riktlinjerna för nutrition och fysisk aktivitet. Det förekom bristande kunskap kring 

sjukdomens fysiologiska effekter, såsom möjliga komplikationer och orsaker till 

hypo- och hyperglykemi. Även andra studier har visat på att det är vanligt med 

kunskapsluckor och missförstånd hos personer med DM2 gällande den egna 

sjukdomen och dess behandling (Holmström & Rosenqvist, 2005; Vinter-Repalust, 

Petricek & Katic, 2004). Det visade sig också att vissa personer med DM2 sökte 

information om sin sjukdom på internet, i tryckt material och direkt från 

omgivningen. En socioekologisk studie gjord av Gleeson-Krieg (2008) visade på att 

support via media spelar en viktig roll i att främja fysisk aktivitet hos personer med 

DM2. Hon menar på att detta kan tolkas som att information tillgänglig via internet 

kan ha hälsofrämjande effekt och hon uppmanar därför sjuksköterskor att hänvisa 

patienter till “säkra” kunskapskällor online. I Sverige existerar redan Vårdguiden 

(http://www.1177.se/) som en samlingsplats för faktagranskad information om 

sjukdomar såsom DM2 på ett flertal olika språk.  

 

Det är sjuksköterskans ansvar att “enskilda personer får korrekt, tillräcklig och 

lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke till vård 

och behandling” (International Council of Nurses, 2012, s. 4). Enligt Orem ingår det 

även bland sjuksköterskans uppgifter att identifiera sina patienters kunskapsluckor 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 163-195). En reflektion vi gjort utifrån 

litteraturstudiens resultat är vikten av att sjuksköterskan informerar om behovet av 

källkritik. 

 

Litteraturstudien visar på vikten av att sjuksköterskan utvärderar sina patienters 

kunskapsnivå och, vid behov, bjuder in till vidare lärande. Ahlin och Billhult (2012) 

uppmärksammar dock att även om kunskap finns hos personer med DM2, behöver 

det inte betyda att den används. 

http://www.1177.se/
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Det framkom att personernas egna erfarenheter kunde övertyga dem om vikten av 

god egenvård. Den kunde även leda till att de blev bekväma med att experimentera 

med kost, fysisk aktivitet och läkemedel samt ge dem hanteringsstrategier för att 

klara egenvården. Vissa deltagare lärde även känna sin kropp och menade på att de 

kunde identifiera tecken på hypo- eller hyperglykemi. Även Kneck, Klang och 

Fagerberg (2012) beskriver hur personer med DM2 med tiden lärde sig identifiera 

kroppsliga tecken och symptom på hypo- eller hyperglykemi. Enligt Hedman (2014, 

s. 7-20) har många patienter en erfarenhet och kunskap om sin egen sjukdom som 

överstiger vårdpersonalens. Detta är en ovärderlig kunskap som vårdpersonalen bör 

respektera och använda sig av. 

 

Egenvård vid måltidssituationer kunde upplevas som isolerande. Det fanns en stark 

koppling till sociala sammanhang. Många uttryckte en känsla av förlust över att inte 

längre kunna delta i dessa som tidigare och undvek därför dessa situationer. Detta 

stöds även av andra studier som gjorts kring kostproblematiken hos personer med 

DM2 (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016; Ruderfelt & 

Axelsson, 2004).  

 

Att utöva kontroll vid måltidssituationer var även det ett problem och särskilt 

gällande restriktioner av sötade livsmedel. En review visade på att följsamhet vid 

kostförändringar förbättrades när personer med god motivation och självförmåga 

utvecklat egna hanteringsstrategier. Följsamheten försämrades vid stress och när 

kostbehandlingen upplevdes ta för mycket tid i anspråk. Även vikten av 

patientundervisning för att förbättra kosthållningen hos personer med DM2 

uppmärksammades (Ruderfelt & Axelsson, 2004).  

 

Många personer med diabetes efterfrågar vägledning från vården när det kommer till 

deras kosthållning. Att individanpassa kostråden ställer dock höga krav på 

vårdpersonalens kompetens (SBU, 2010, s. 36). En reflektion utifrån detta är att 

detta visar på att det finns en fördel med interprofessionella arbetsgrupper där 

sjuksköterskan har tillgång till en legitimerad dietists specialkompetens. 
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Ett motstånd mot fysisk aktivitet återfanns hos vissa deltagare. Enligt Nationella 

diabetesregistret (2016) finns det en negativ trend när det kommer till fysisk aktivitet 

hos personer med diabetes mellitus. Registrets statistik visade på att 28% av de 

registrerade primärvårdspatienterna var fysiskt inaktiva. SBU (2007, s. 13) beskriver 

hur rådgivning kan öka personers fysiska aktivitet med 12-50% under minst ett 

halvår. Denna effekt ökar om råden upprepas vid återbesök och förstärks ytterligare 

om de kompletteras med exempelvis en loggbok eller stegräknare.  

 

Vid blodglukosmätningar utvecklade personer med DM2 ibland strategier baserade 

på deras egna erfarenheter. Orem beskriver hur en persons egenvårdskapacitet kan 

stärkas om sjuksköterskan identifierar och använder sig av patientens egna 

hanteringsstrategier (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 163-195). För att detta ska 

kunna ske är det dock nödvändigt att sjuksköterskan tar sig tid att fråga varje person 

om just deras unika erfarenheter.  

 

Att bibehålla välbefinnandet genom egenvård 

Ett återkommande önskemål var att bevara hälsan och undvika DM2 

komplikationer. Hälsa kunde vara viktigt av olika skäl och för vissa var det ett 

verktyg för att klara en god vardag. Tillfrågade personer hade ofta inte specifika svar 

för hur de skulle bevara sin hälsa, utan gav istället generella svar som ofta fokuserade 

på egenvårdsåtgärder. Orem betonar vikten av att patienter tillsammans med 

sjuksköterskan sätter specifika mål för egenvården. När det kommer till vad som är 

sjuksköterskans respektive patientens roll måste en balans skapas för att optimal 

omvårdnad ska uppnås. En omvårdnadsplanering är just ett sätt att visa på när, var 

och av vem specifika aktiviteter ska genomföras (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 

163-195). 

 

Många deltagare beskrev en oro för att drabbas av DM2 komplikationer. Även andra 

studier visar på att personer med DM2 kunde uppleva sin diagnos som allvarlig och 

en källa till stor oro. Många oroade sig främst över komplikationer som drabbar ögon 

och fötter (Holmström & Rosenqvist, 2005; Lai, Chie & Lew-Ting, 2007). I samband 

med kunskapsbrist visade det sig att denna oro kunde leda till nedsatt följsamhet 

kring läkemedelsbehandling (Lai et al, 2007).  
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Komplikationer från DM2 och multisjuklighet kunde även leda till praktiska 

svårigheter i att utföra egenvården. Socialstyrelsen (2013, s. 1-11) fastställer att 

legitimerad vårdpersonal, såsom en sjuksköterska, ska göra en individuell 

bedömning av varje persons förmåga att utföra egenvårdsåtgärder. Vid förändrade 

omständigheter bör en ny bedömning göras. 

 

Behovet och betydelsen av att få stöd från omgivningen vid egenvård 

En del personer med DM2 upplevde att god egenvård möjliggjorde för dem att delta i 

meningsfulla aktiviteter och ta del av familjelivet. Ett sätt att hantera sin sjukdom var 

även att hitta en balans mellan det sociala livet och de krav som DM2 ställer. 

Personer som upplevde att de fick stöd från familj och vänner ansåg att detta 

motiverade dem till ökad egenvård. Men närstående kunde också försvåra 

egenvården. En studie gjord av Svedbo Engström et al. (2016) visar på liknande 

resultat när det kommer till betydelsen av stöd, eller brist därpå, från omgivningen. 

Deltagare i en studie gjord av Vinter-Repalust et al. (2004) berättade däremot att de 

fann egenvården svår även när de fick stöd av familjen. De såg även sig själva, och 

ingen annan, som högst ansvarig för sin egen hälsa. 

 

God kosthållning kunde försvåras av förhållanden på arbetsplatsen. Dock kunde ett 

önskemål, eller behov, av att behålla sin yrkesroll motivera till egenvård. Enligt en 

undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (2008, s. 103-104) kring funktions-

nedsättningar framkom det att i Sverige bedöms 62,4% av de med diabetes mellitus 

ha fullgod arbetsförmåga och 71,7% uppgavs vara sysselsatta.  Arbetsmiljöverket 

(2016) lyfter behovet av regelbundna måltider och vikten av det finns en möjlighet 

att förvara insulin på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket (2005, s. 27) påtalar att 

”oregelbundna arbetstider och nattarbete kan också vara olämpligt vid tillstånd med 

hormonrubbningar som diabetes”. 

 

Det fanns märkbara skillnader i hur personer med DM2 uppfattade sin kontakt med 

vården. Vissa upplevde relationen med vården som ett partnerskap och ett högt 

förtroende för vården var kopplat till god följsamhet och motiverade till egenvård. 

Hedman (2014, s. 7-20) skriver att en god relation kan uppnås genom att säkerställa 

att patienten görs delaktig, får rätt information och ges en möjlighet att medverka i 



26 
 

och påverka den egna vården. Ekman, Norberg och Swedberg (2014, s. 69-92) menar 

att vården bör vara personcentrerad och att ett partnerskap kan skapas genom en 

dialog där både patient och vårdpersonal delar med sig av upplevelser och kunskap. 

Även Orem belyser att det främjar en patients förmåga till egenvård om det finns ett 

samarbete mellan sjuksköterskan och patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 

s. 163-195). 

 

Men det framkom även att vissa inte kände sig sedda av vården. Deras erfarenhet var 

att det brast i kommunikationen och att de inte fick den tid eller det stöd de behövde 

för att klara sin egenvård. Ett återkommande problem var att de fick olika råd från 

olika instanser. Fors (2014, s. 226-243) beskriver att brister i kommunikationen kan 

bero på att sjuksköterskan inte uttrycker sitt budskap tydligt nog eller att patienten, 

av olika skäl, inte är mottaglig för budskapet. Även det motsatta är möjligt. Tidsbrist, 

ouppmärksamhet och språkförbristningar kan även de påverka samtalet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Att patienten får motstridiga svar från olika 

vårdenheter skapar självklart också hinder i hens kommunikation med vården. 

 

Ekonomiska faktorer påverkade möjligheterna till egenvård. I Sverige har personer 

som lever under sämre socioekonomiska förhållanden en ökad risk att drabbas av 

DM2 (Socialstyrelsen, 2009, s. 203). Trots att Sverige har ett högkostnadsskydd för 

diabetesläkemedel (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, u.å), tre-dubblar låg 

inkomst och låg utbildning risken för förtidig död i hjärt- och kärlkomplikationer vid 

diabetes mellitus typ 1 (Rawshani, 2015, s. 73).  

 

Metoddiskussion 

Att detta varit vårt första vetenskapliga arbete har tveklöst påverkat kvaliteten på 

slutprodukten. Däremot svarade en litteraturstudie med kvalitativa studier väl mot 

syftet. Syftet har även blivit besvarat och studien ger en god, om än bred, beskrivning 

av erfarenheter av egenvård vid DM2. 

 

Sökningar i ett flertal olika databaser ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2014, s. 

473). CINAHL och PubMed inkluderades då de fokuserar på omvårdnads-

perspektivet samt de medicinska aspekterna, medan PsycINFO inkluderas på grund 

av sin fokus på psykiska processer och beteenden inom omvårdnad och medicin 
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(Karlsson, 2012, s. 97-98). Det hade varit intressant att söka även i ytterligare 

databaser men möjligheten att göra en systematisk sökning begränsades dock av den 

tillgängliga tiden. Sökningarna resulterade i över 500 studier. För att kunna hantera 

en sådan mängd sökresultat gjordes först ett urval baserat på titlarna. De strikta 

inklusionskriterierna var här behjälpliga då majoriteten av dessa studier hade för 

snävt fokusområde för syftet. Granskningen av titlarna skedde vid två separata 

tillfällen och en aktiv dialog fördes kring urvalet för att försäkra att ingen relevant 

artikel uteslöts. 

 

Granskningen av studierna skedde i två steg. Först gjordes en individuell granskning 

och sedan jämfördes de. Där bedömningar skilde sig åt fördes en diskussion och 

bedömningarna justerades därefter. Detta är ett sätt att ytterligare stärka 

trovärdigheten (Henricson, 2012, s. 473).  Kriterierna för att bedöma trovärdigheten 

vid kvalitativa studier är att resultaten ska vara tillförlitliga (credible), pålitliga 

(dependable), bekräftelsebara (confirmable) och överförbara (transferable) (SBU 

2014, s. 101-102). 

 

Analysprocessen påbörjades med att skillnader och likheter identifierades i de 

inkluderade studierna. Detta skedde först individuellt och sedan gemensamt vilket 

gav möjlighet till diskussion. Efter att en tabell med kategorier skapats jämfördes 

originaltexterna med denna för att säkerställa en så pass sanningsenlig produkt som 

möjligt. Detta stämmer mot den metod som Friberg (2012, s. 140-142) föreslår för en 

litteraturstudie. Resultaten har även diskuterats med vår handledare samt i ett 

rapportseminarium med en studentgrupp. Detta är något som kan stärka både 

tillförlitligheten och pålitligheten.  

 

Vår förförståelse är främst relaterad till rollen som vårdgivare då vi träffat personer 

med DM2 både i tidigare yrkesroller och under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen. Av de personer vi träffat var det många som fann det svårt att finna en 

balans mellan sitt välbefinnande och egenvårdens krav. Vår förförståelse var något 

som uppmärksammades, särskilt i samband med att resultatet sammanställdes.  
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Litteraturstudien har baserats på studier från sju olika länder och tre olika 

kontinenter. Detta kan ha påverkat resultatets överförbarhet till Sverige. Vissa 

studier lyfte även detta i sin egen diskussion (Purnell et al., 2016; Laranjo et al., 

2015; Mathew et al., 2012).  Visserligen fokuserar en underkategori i denna 

litteraturstudie specifikt på samhällsfrågor men samhällsnormer, vårdkultur och 

socioekonomiska faktorer kan även ha influerat de övriga resultaten. 

 

Det förekom vissa svagheter bland de valda studierna. Nugent et al. (2015) 

inkluderade endast multisjuka patienter vilket de själva menade på kunde påverkat 

deltagarnas förmåga till egenvård negativt. Oftedal et al. (2010) uppmärksammade 

att mer forskning behövdes innan några konkreta slutsatser kunde dras om hur 

livsvärderingar påverkade motivationen för egenvården och slutligen menade 

Handley et al. (2010) på att deras studie hade väldigt få deltagare.   

 

Forskningsetik 

Grunden för all medicinsk forskning är att finna ny kunskap och förstå sjukdomars 

uppkomst och utveckling. Forskning syftar även till att utveckla åtgärder som sedan 

följs upp för att kvalitetssäkra forskningen och vården. Etiska principer finns för att 

säkerställa att deltagarnas hälsa skyddas och att de behandlas med respekt. En 

forskningsetisk kommitté finns tillsatt för att godkänna studier innan de påbörjas 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). För att utvärdera om en studie är etiskt riktig kan 

olika kriterier användas. Forskningen bör exempelvis vara metodisk, noggrant 

genomförd och uppvisa validitet. Även oberoende granskning av forskningen ska 

vara genomförd (Emanuel, Wendler & Grady, 2000). Studierna inkluderade i denna 

litteraturstudie var samtliga etiskt granskade. Ett etiskt resonemang fördes även 

under arbetes gång.  

 

Konklusion 

Litteraturstudien visar, precis som tidigare forskning inom området, att egenvården 

vid DM2 är problematisk. Egenvårdsprocessen börjar redan vid diagnostillfället och 

kräver att livet anpassas efter egenvårdens krav. Egenvården försvåras av, bland 

annat, kunskapsluckor, bristande stöd från omgivningen och ospecifika mål. Orem 

menar på att det är sjuksköterskans roll att uppmärksamma bristande egenvård samt 

att stötta och höja egenvårdskapaciteten hos patienten.  
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Sjuksköterskan bör även försöka stärka de områden där egenvården brister. Detta för 

att skapa egenvårdsbalans (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 163-195). Enligt 

resultaten i denna studie kan sjuksköterskan främja egenvården vid DM2 genom att 

bjuda in till lärande, arbeta mot ökad delaktighet och, tillsammans med den 

drabbade personen, sätta specifika mål med egenvården. 

 

Det framkom även att personer med DM2 tar initiativ till att söka information om sin 

sjukdom och dess egenvård på internet. En egen reflektion är att förmågan till 

källkritik då blir av oerhörd vikt. Ytterligare forskning inom detta område vore 

intressant för att utröna hur egenvården påverkas av denna informationsinhämtning 

och exakt vilken roll källkritiken spelar. 
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studie med fokusgrupper 
som metod. Det var 
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Research Oucomes” är 
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strategier i hur 
information inhämtades, 
hur förändringar i 

blodglukosnivåerna kunde 
kännas igen eller hur 
förväntade 
diabeteskomplikationer 
kunde motivera till 
egenvård. Dessa 
processer upplevdes 
väldigt olika mellan de 
personer som deltog i 
studien. 
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Syftet var att skapa större 
förståelse av vardags-
upplevelsen hos vuxna 
med DM2 och då särskilt 
deras förmåga till 
egenvård i dagsläget och 
historiskt sett. 

Rekryteringen skedde via 
presentation av studien 
för primärvårdare som 
sedan valde ut deltagare 
bland sina patienter. 
 
Det deltog 9 personer med 
DM2 varav 5 kvinnor och 
4 män. De var mellan 43 
och 79 år. 
  
Personerna behandlades 
med kost och tabletter 
(n=8) och insulin (n=1). 
Tiden från diagnostillfället 
varierade mellan 1 – 23 
år. Tre olika etniciteter var 
representerade. 

Detta är en kvalitativ 
studie med semi-
strukturerade intervjuer 
som metod. 
 
Tematisk analys 
användes. Den var delvis  
baserad på Grounded 
theory, delvis på 
fenomenologi. 
 
Studien är etiskt 
granskad. 

Det framkom att den 
dagliga egenvården kunde 
vara komplex. De 
svårigheter som personer 
med DM2 stod inför 
gällande anpassningen till 
egenvården kunde 
underlättas av en känsla 
av kontroll. Det visade sig 
även att personerna med 
DM2 var mer motiverade 
till egenvård av sociala 
faktorer såsom familj, 
vänner och andliga 
faktorer än av sina möten 
med vården. 

Grad II 



 

Artikelöversikt 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Hörnsten, Å., 
Jutterström, L., 
Audulv, Å. & 
Lundman, B. 
 
2010 
 
Sverige 

A model of 
integration of illness 
and self-
management in type 
2 diabetes 
 

Syftet var att beskriva 
processen av att integrera 
sin sjukdom och den 
processens relation med 
egenvård vid DM2. 

Rekryteringen skedde via 
hälsocentralernas 
patientregister där 
personer som passade på 
studiens kriterium 
identifierades och bjöds in 
via brev.  
 
Det deltog 44 personer 
med DM2 varav 44 % var 
kvinnor. De var mellan 40 
och 80 år.  

 
Personerna behandlades 
med kost (n=23), 
tabletter (n=19) och både 
tabletter och insulin 
(n=2). De hade fått sin 
diagnos inom de två 
senaste åren och ingen 
var multisjuk. 

Detta är en kvalitativ 
studie med enskilda 
intervjuer som metod. 
Forskarna ställde öppna 
frågor. 
 
Analys delvis grundad på 
Grounded teory användes. 
 
Studien är etiskt 
granskad. 

Det framkom att det sker 
två processer parallellt när 
en DM2 diagnos ställs: 
sjukdomsintegrations-
processen och egenvårds-
processen. Det framkom 
även att det fanns en 
vändpunkt.  När 
vändpunkten i både 
sjukdomsintegrationen 
och egenvården nåddes 
kunde personer med DM2 

känslomässigt, 
existentiellt och i 
praktiken acceptera att 
sjukdomen och dess 
egenvård var en del av 
deras vardag.  

Grad I 

Oftedal, B., 
Karlsen, B. & Bru, 
E. 
 
2010 
 
Norge  
  
   

Life values and self-
regulation 
behaviours among 
adults with type 2 
diabetes 
 

Syftet var att identifiera 
livsvärderingar hos vuxna 
med DM2 och beskriva 
deras erfarenheter av hur 
dessa värderingar 
påverkade deras 
egenvård. 

Rekryteringen skedde 
främst via ett strategiskt 
urval.  
 
Det deltog 19 personer 
med DM2 varav 7 var 
kvinnor och 12 män. De 
var mellan 30 och 65 år. 
 
Alla talade landets 
modersmål. Personerna 
behandlades med kost 
(n=4), kost och tabletter 
(n=6) och insulin (n=9). 
Tiden från diagnostillfället 
varierade mellan 1 – 26 
år. Personerna hade olika 
bakgrund när det kom till 
arbete, utbildning och 
civilstatus. 

Detta är en kvalitativ 
pilotstudie med 
fokusgrupper som metod. 
Det var mellan 5 och 7 
personer i varje 
fokusgrupp. 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes. 
 
Studien är etiskt 
granskad. 
 

Det framkom att 
livsvärden hade ett stort 
inflytande på egenvården. 
Livsvärden såsom hälsa 
och att få leva ett långt 
och hälsosamt liv utan 
komplikationer 
identifierades.  
Även känslan av kroppsligt 
välbefinnande och att 
bevara en positiv 
kroppsuppfattning 
upplevdes viktigt. Att få 
göra egna val och 
bibehålla förmågan att 
arbeta samt känslan av 
tillhörighet och vikten av 
att ha goda relationer 
kunde underlätta 
egenvården. 
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