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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som behandlas främst med förändringar i personens 
egenvård. Egenvården behöver anpassas efter personens individuella förutsättningar och 
personerna är därigenom i behov av sjuksköterskans stöd i egenvården. Stöd från 
sjuksköterskan kan uttryckas som till exempel information, grupputbildning och empatiskt 
förhållningssätt. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka upplevelser personer med diabetes typ 2 har av 
sjuksköterskans stöd till egenvården. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades 
med hjälp av ett granskningsprotokoll och artiklarna analyserades med en tolkning av 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visar att personerna med diabetes typ 2 upplevde stöd från 
sjuksköterskan genom hennes praktiska undervisning, då personerna kunde uppleva att 
undervisning om förändringar i egenvården som personerna kunde utföra själva var 
stödjande. Informationen från sjuksköterskan upplevdes stödjande om den var anpassad efter 
personernas egna förutsättningar. Sjuksköterskans bemötande upplevdes vara stödjande när 
hon visade respekt för personerna och lyssnade på dem. 
Slutsats: Undervisning, information och sjuksköterskans bemötande har en betydande roll 
för personernas egenvård. Personerna kan uppleva att sjuksköterskans stöd kan vara 
stödjande eller kränkande. Eftersom stödet för personerna kan upplevas olika behövs således 
vidare empirisk forskning inom området för att belysa vad personerna upplever i förhållande 
till sjuksköterskans stöd. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, Egenvård, Sjuksköterskans stöd, Upplevelser 
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Inledning 
Socialstyrelsen (2010) framhåller att 50 % av personerna med diabetes typ-2 utvecklar 

följdkomplikationer som till exempel nedsatt syn och försämrad njurfunktion. Personer med 

diabetes typ-2 kan enligt Londons Department of Health (2005) vara i behov av 

individualiserat stöd av sjuksköterskan för att kunna hantera sin egenvård. För att personer 

med diabetes typ 2 ska lyckas med att förändra sin livsföring bör de enligt Whittemore, 

Chase, Mandle och Roy (2002) tillsammans med sjuksköterskan utforska individuella 

målsättningar eller prioriteringar som kan anses viktiga för den personen. Poskiparta, 

Liimatainen, Kettunen och Karhila (2001) menar att det även kan finnas svårigheter för 

sjuksköterskan att stödja personer i sin egenvård om sjuksköterskan inte uppvisar ett 

empatiskt förhållningssätt och ett uppriktigt intresse.  

 

Diabetes är enligt Diabetesfonden (2013) ett forskningsområde där ny forskning kontinuerligt 

tillkommer. Detta skulle kunna innebära att all ny forskning inte blir läst och data går 

förlorad. Därför blir det av vikt att genomföra föreliggande litteraturstudie som kombinerar 

olika forskningsresultat och som därigenom skulle kunna ge en översikt över aktuell 

forskning som belyser hur personer med diabetes typ 2 upplever sjuksköterskans stöd i 

egenvården. 

Bakgrund 

Egenvård vid diabetes typ 2 
Diabetes typ-2 är enligt World Health Organization [WHO] (2011) en sjukdom som uppstår 

när kroppen inte längre tillverkar tillräckligt mycket insulin för att släppa in sockret i cellerna 

där det används som energi. Den ökade sockernivån i blodet kan enligt WHO (2011) bland 

annat orsaka förändringar i blodkärlen. Vilket slutligen kan medföra risk för hjärtproblem och 

orsaka skada på känsliga områden i kroppen som kan ge upphov till nedsatt syn, försämrad 

njurfunktion, nervskador och även till amputation (a.a). Göz, Karaoz, Goz, Ekiz och Cetin 

(2007) redovisar att diabetes typ-2 kännetecknas av kombinationen att kroppen fortfarande 

kan producera insulin men inte i tillräcklig mängd samt att kroppens vävnader har utvecklat 

en insulinresistens som sänker det producerade insulinets effektivitet. Diabetes typ-2 är enligt 
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Whittemore, m.fl. (2010) relaterad till både arvsanlag och livsstil. Det innebär att en person 

kan ärva arvsanlag för att utveckla typ-2 diabetes, men det är personens livsstil som slutligen 

orsakar dess utbrott samt att det är angeläget att införa en hälsosam egenvård som syftar till 

att förhindra utvecklingen av följdkomplikationer (Whittemore, m.fl., 2010). 

 

Egenvård innebär enligt Dorothea Orems teori (2001) de åtgärder en person själv utför för att 

gagna sin hälsa/välmående. Den insulinresistens som kroppens vävnader utvecklar vid 

diabetes typ-2 kan enligt Andrews m.fl. (2011) motverkas genom att införa förändringar i 

personens levnadsvanor. Egenvården vid diabetes typ-2 utgörs enligt Meetoo (2004) av att 

behålla blodsockervärdet på en nivå som inte medför följdkomplikationer för personerna. 

 

Sigurdardóttir (2005) framhåller att leva med diabetes typ 2 kan vara besvärligt om alla måste 

följa samma egenvårdsplan. Egenvårdsplanen utgör enligt Sigurdardóttir (2005) en uppgjord 

strategi för egenvårdsåtgärder som personerna med diabetes typ 2 bör följa för att undvika 

följdkomplikationer. Personerna behöver själva få pröva sig fram för att kunna upptäcka vilka 

egenvårdsåtgärder som fungerar för just varje enskild persons situation (a.a). 

 

Fysisk aktivitet menar Roumen, Blaak och Corpeleijn (2009) vara ett sätt att öka vävnadens 

känslighet för det producerade insulinet, eftersom fysisk aktivitet medför ett snabbare upptag 

av sockret, vilket i sin tur undviker skadliga sockernivåer i blodomloppet. Fysiska aktiviteter 

kan till exempel enligt Socialstyrelsen (2010) utföras som dagliga promenader vilket anses 

vara en effektiv behandling för att förebygga följdkomplikationer. Det beskrivs dock av Gatt 

och Sammut (2008) att behandling med fysisk aktivitet är något som personer med diabetes 

typ 2 har lite tilltro till eftersom att den medicinska behandlingen anses ha högre 

tillförlitlighet. Det rekommenderas av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2010) att 

en person med typ-2 diabetes bör inta måltider som innehåller grönsaker, fisk, fibrer och låg 

fetthalt. För personer med diabetes typ 2 kan det enligt Andrews m.fl. (2011) vara 

betydelsefullt att de får utbildning om hälsosamma kostvanor för att kunna sköta sin 

egenvård. 

 

Egenvården skulle enligt Meetoo (2004) kunna stärkas av en samarbetsrelation mellan 

sjuksköterskan och personerna med diabetes typ 2. Sjuksköterskan stödjer personerna genom 

till exempel information eller utbildning angående kost och motionsförändringar men det är 

personerna som själva behöver utföra dessa förändringar (a.a). Däremot kan det uppstå 
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missförstånd angående egenvården eftersom det enligt Parkin och Skinnert (2003) finns 

personer med diabetes typ-2, som inte inser hur viktigt det är att sköta sin egenvård.  

Upplevelser av sjuksköterskans stöd 
Upplevelser redogörs av Eriksson (1987) som individuella erfarenheter som inte kan förstås 

av andra människor. Således innebär upplevelser en persons känslor av situationer. Innan en 

livsstilsförändring påbörjas bör personerna enligt Whittemore, m.fl. (2002) var medvetna om 

att det kan bli en krävande process. Vidare menar Whittemore m.fl. (2010) att eftersom alla 

personer är olika behöver förändringarna i egenvården ske efter en individuell strategi som är 

uppgjord av personen och sjuksköterskan enligt vad som upplevs fungerar för just denna 

person. Egenvårdsförändringar som införs i personernas egenvård behöver förenas med 

personens vanliga liv för att de ska kunna bli varaktiga (a.a). 

 

Enligt Meetoo (2004) kan det för personerna med diabetes typ 2 vara stödjande att de 

tillsammans med sjuksköterskan utvecklar en samarbetsrelation eftersom det upplevs av 

personer med diabetes typ 2, att det medföra en positiv inverkan på personernas egenvård. 

Sjuksköterskan har möjlighet enligt Meetoo (2004) att stödja personerna med diabetes typ 2, 

genom att informera om olika strategier, för att sköta egenvården samt erbjuda aktuell 

information. Meetoo (2004) belyser även att personerna med diabetes typ 2 är olika individer 

och således kan de vara i behov av olika strategier för att sköta egenvården eftersom 

personerna kan påverkas av olika faktorer som ålder, kultur skillnader, religion och 

ekonomisk status. Johnson, Baird och Goyder (2006) menar att personerna regelbundet bör 

träffa samma sjuksköterska, vilket kan underlätta för personernas följsamhet till 

sjuksköterskans undervisning. Personerna med diabetes typ 2 kan även enligt Shigaki, Moore, 

Wakefield, Campbell, LeMaster (2010) uppleva att sjuksköterskans tillgänglighet är en form 

av stöd. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2010) menar även att sjuksköterskan kan stödja 

personer i sin egenvård genom att samordna grupputbildningar. Nesbeth och Rosenthall 

(2009) menar att personen bör gå på regelbundna kontroller hos en sjuksköterska för att 

undvika att personen utvecklar några följdkomplikationer och därmed även kunna erbjuda 

ytterligare stöd genom utbildning, information samt uppmuntran. Därigenom kan 

sjuksköterskan påverka egenvården hos personerna med diabetes typ 2 (a.a). Betydelsen för 

personen av att sjuksköterskan lyssnar aktivt belyses också av Poskiparta, m.fl. (2001). För 
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att personerna med diabetes typ 2 ska bli uppmuntrade att delta i ett samtal med 

sjuksköterskan bör sjuksköterskan enligt Poskiparta, m.fl. (2001) under samtalet med 

personen uppvisa ett aktivt lyssnande, empatiskt förhållningssätt och ett öppet kroppsspråk. 

Åtgärderna aktivt lyssnande, empatiskt förhållningssätt och ett öppet kroppsspråk skulle 

kunna uppmuntra personen att själv börja reflektera över vad han/hon kan göra för att främja 

egenvården (Poskiparta, m.fl., 2001). 

Teoretisk referensram 
Målet för omvårdnad enligt Orems teori (2001) är att personen själv ska kunna uppnå 

självständighet i sin egenvård. Orems teori är passande för stödjande av personer med 

diabetes typ-2 eftersom de enligt Meetoo (2004) själva behöver genomföra åtgärderna. I 

Orems teori (2001) framkommer det att det ligger i människans natur att medvetet fatta beslut 

baserade på sin kunskap för att främja sin egen hälsa. Människan besitter också frihet och 

förmåga att reflektera över hälsosamma egenvårdsåtgärder (a.a). 

  

Enligt Orems teori (2001) består egenvård av de handlingar som utförs för att främja hälsa 

och/eller välbefinnande. Handlingarna benämns av Orem (2001) som egenvårdsaktiviteter 

och anledningen till att de genomförs är för att uppfylla egenvårdsbehoven. Alla människor 

har enligt Orem (2001) olika behov som behövs tillgodoses för att hälsan och välbefinnandet 

ska uppnå en tillfredsställande nivå. Egenvårdsbehoven kan enligt Orem (2001) delas in i tre 

kategorier. Universella behov är de grundläggande behoven som människan alltid, under hela 

sitt liv behöver tillgodose (Orem, 2001). Det är bland annat enligt Orem (2001) att kroppen 

får tillräckligt med syre, vatten och föda. De utvecklingsmässiga är enligt Orem (2001) behov 

som förändras under en persons liv och syftar till att människan konstant utvecklas genom 

erfarenheter och utvecklar nya behov. De hälsorelaterade behoven träder in när personen har 

fått ett hälsoproblem, till exempel diabetes typ-2 (Orem, 2001). Problem kan exempelvis 

utgöras av att personen måste uppsöka medicinsk hjälp eller att anpassa sin självbild genom 

att acceptera och förstå den förändrade situationen (a.a). 

 

Det kan enligt Orem (2001) finnas flera orsaker som påverkar personens förmåga att utföra 

sin egenvård, till exempel ålder, bristande kunskap eller funktionsnedsättningar. Om en 

persons egenvårdsbehov överstiger dess förmåga att utföra egenvården uppstår enligt Orem 

(2001) en egenvårdsbrist. Det är då sjuksköterskans uppgift att bedöma till vilken grad 
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personen är i behov av hjälp och hur sjuksköterskan på ett effektivt sätt kan hjälpa och stödja 

personen i sin egenvård för att uppnå självständighet (a.a). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur personer med diabetes typ 2 upplever sjuksköterskans 

stöd till egenvården. 

Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilket innebär att 

resultatet i föreliggande studie baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En 

litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2010) ett systematiskt sökande, kritiskt granskande 

och sammanställande av vetenskapliga artiklar från det valda området. Syftet med att utföra 

en litteraturstudie beskrivs av Forsberg och Wengström (2008) som att beskriva 

kunskapsläget inom ett presenterat område. Den kvalitativa forskningsmetoden har valts 

därför att den enligt Willman, Bahtsevani och Stoltz (2006) tillämpas för att kunna 

tillförskaffa sig kunskap om mänskliga upplevelser och relationer. Metoden syftar till att 

beskriva, förklara och fördjupa kunskapen om upplevelser och uppfattningar (a.a). 

Urval och datainsamling 
De elektroniska referensdatabaser som har använts för sökning av vetenskapliga artiklar var: 

CINAHL och MedLine. CINAHL har användas för att den enligt Polit och Beck (2010) 

främst innehåller referenser till vetenskapliga artiklar som är omvårdnadvetenskapliga. 

MedLine har använts eftersom den enligt Polit och Beck (2010) är uppbyggd av både 

medicinska och omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Sökord användes för att få fram 

vetenskapliga artiklar som svarade till studiens syfte. Sökorden togs fram med hjälp av 

svenska MeSH och CINAHL Headings, som enligt Willman, m.fl. (2006) används i de 

elektroniska referensdatabaserna Medline och CINAHL för att indexera ämnesord i 

kategorier och underkategorier (a.a). Sökorden för studien var följande Nursing, diabetes type 

2, self-care, support, education, patient education, life style changes, experience. Därefter 

förenades sökorden med de booleska söktermerna AND och OR för att få fram vetenskapliga 

artiklar som svarar till studies syfte (se bilaga 1). OR användes för att få ett bredare resultat 
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av artiklar och söktermen AND användes för att begränsa antalet artiklar i utförda sökningar i 

referensdatabaserna (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Inklusionskriterierna för studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska för att det är enligt Friberg (2006) det officiella vetenskapliga språket. De 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2001-2012, för att studiens 

resultat skulle grundad sig på aktuell forskning. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och utgå 

ifrån vuxna personer, över 18 år, som har blivit diagnostiserade med diabetes typ 2 och utgå 

ifrån personernas perspektiv för att beskriva personernas upplevelse av sjuksköterskans stöd. 

De vetenskapliga artiklarna skulle vara peer reviewed vilket enligt Polit och Beck (2008) 

innebär att vetenskapliga artiklar har granskats av expertis före publicering. Endast 

vetenskapliga artiklar från västvärlden inkluderades för att basera resultatet i föreliggande 

studie på artiklar från länder med liknande kultur. Västvärlden innefattar enligt Oxford 

Dictionary of English (2010) Nordamerika, Västeuropa, Australien, Nya Zeeland. 

 

Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som handlar om andra sorters diabetes, till 

exempel: Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood (LADA), typ 1 diabetes och 

graviditetsdiabetes. Även vetenskapliga artiklar som handlade om personer med diabetes som 

är inneliggandes på sjukhus uteslöts eftersom det inte är relevant för syftet. Vetenskapliga 

artiklar från USA uteslöts på grund av finansiella skillnader i sjukvårdssystemet. 

 

Efter sökning av vetenskapliga artiklar i referensdatabaserna lästes 211 abstract igenom. Av 

dessa 211 lästa abstract uteslöts 167 abstract eftersom de inte svarade på studiens syfte. Kvar 

var 44 artiklar. Återstående 44 artiklar lästes igenom i sin helhet innan kvalitetsgranskning 

med hjälp av kvalitetsgranskningsprotokollet påbörjades. Detta gjordes för att abstracten inte 

alltid gick att avgöra om de vetenskapliga artiklarna använde sig av en kvantitativ eller 

kvalitativ metod. Vid granskning av artiklarnas metod uteslöts 16 artiklar på grund av att de 

använde sig av en kvantitativ metod och 4 artiklar uteslöts för att de var utförda som 

litteraturstudier. Kvar var 24 artiklar. Därefter uteslöts 12 artiklar för att de inte svarade på 

studiens syfte. Kvar var 12 artiklar. Fyra vetenskapliga artiklar uteslöts på grund av att de inte 

uppfyllde inklusions- eller exklusionskriterierna. Kvar var åtta vetenskapliga artiklar för 

kvalitetsgranskning.  
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Efter urvalet blev de valda artiklarna kvalitetsgranskade med hjälp av en tolkning av 

Willman, m.fl. (2006) kvalitetssäkringsprotokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 

(se bilaga 2). Denna kvalitetsgranskning graderade valda artiklar utifrån syfte, metod, urval, 

giltighet och kommunicerbarhet. Protokollet bestod av 14 frågor, av dessa frågor uteslöts 

antal deltagare, kön, strategiskt, redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram 

och genereras teori, på grund av bristande relevans för studiens syfte. Frågorna besvarades 

med ja, nej eller vet ej. Artiklarna blev sedan graderade enligt följande; 1 poäng för Ja, 0,5 

poäng för vet ej och 0 poäng för Nej. Därefter sammanställs poängen och artiklarna delas in i 

grupperna bra kvalitet (11-13), medel kvalitet (9-10,5) och dålig kvalitet (under 8,5) baserat 

på antalet erhållna poäng. 

 

Av de åtta artiklarna graderades fyra med poäng som bra kvalitet. Fyra artiklar uteslöts på 

grund av lågt antal erhållna poäng för att studiens resultat skulle utgöras av artiklar med bra 

kvalité och därigenom stärka studiens resultat. Kvar var fyra artiklar med hög kvalité. 

Därefter valdes att genomföra en manuell sökning. Detta gjordes för att inkludera artiklar 

som inte framkommit under sökningarna i referensdatabaserna samt för att öka antalet artiklar 

som studiens resultat baserades på för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. En 

manuell sökning genomfördes genom att granska de artiklarnas referenslistor och välja ut 

artiklar vars titlar svarade mot studiens syfte. Därefter gjordes en sökning i 

referensdatabaserna på de specifika artiklarnas titlar. Fyra artiklar söktes fram med hjälp av 

den manuella sökningen för att hitta artiklar relevanta för studiens syfte som även uppfyllde 

inklusionskriterierna. De fyra artiklarna som söktes fram med manuell sökning graderades 

efter kvalitetsgranskning som bra kvalitet. Kvalitetsgranskning genomfördes först individuellt 

och sedan gemensamt för att på så sätt förhoppningsvis kunna säkerställa lämplig bedömning. 

Kvar återstod totalt åtta artiklar som analyserades. 

Analys 
Analysmetoden genomfördes på de åtta artiklarnas resultatdel med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys anpassad till vårdvetenskap. 

Analysmetoden valdes därför att den enligt Graneheim och Lundman (2004) används för att 

granska och tyda texter genom att i fem olika steg läsa igenom, skapar förståelse för 

materialet och därefter bryta ned valt textmaterial i meningsbärande enheter, kondensera, 

koda samt slutligen kategorisera innehållet utefter studiens syfte. Analysprocessens tre första 
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steg genomfördes först enskilt och sedan utfördes analysprocessens fem olika steg 

gemensamt för att på så sätt undvika informationsbortfall och feltolkningar. 

 

Det första steget i analysprocessen var att identifiera meningsbärande enheter i de artiklarnas 

resultatdel som motsvarade syftet på studien, dessa skrevs ned i en analysmall (se bilaga 3) 

först på engelska och översattes sedan till svenska. Vid svårigheter med översättning har 

Norstedts engelsk-svenska ordbok använts. En meningsbärande enhet betecknas enligt 

Graneheim och Lundman (2004) som en bärande del av texten.  

 

I steg två kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare text med samma innebörd. 

Detta gjordes för att underlätta hanteringen av informationen och på så sätt kunna främja 

korrekt kodsättning samt kunna ta del av väsentlig information utan att behöva återgå till de 

artiklarnas resultatdel.  

 

De kondenserade meningsbärande enheterna blev kodade med ett beskrivande ord utifrån 

kärnan i deras innehåll, vilket även utgör det tredje steget i den kvalitativa 

innehållsanalysmetoden. Detta ska enligt Graneheim och Lundman (2004) utföras utan att 

tappa innehållets betydelse.  

 

Koderna sammanställdes under steg fyra utifrån deras betydelse och bildade underkategorier. 

Steget utfördes genom att analysmallarna antecknades på datorn och sedan skrevs 

analysmallarna ut. Bärande meningsenheter, kondenseringar och koder klipptes ut, för att 

sedan samlas i högar utefter kodernas innebörd. Högarna utgjorde preliminära 

underkategorier. Därefter granskades meningsenheterna i högarna för att förhoppningsvis 

säkerställa korrekt placering. Meningsenheter som uppfattades tillhöra en annan 

underkategori blev flyttade till passande underkategori. När alla meningsenheter uppfattades 

vara samlade under passande underkategori granskades högarna för att hitta beskrivande 

rubriksättning på underkategorierna. 

 

I det slutliga steg fem sammanförs underkategorierna utifrån deras innehåll för att bilda olika 

huvudkategorier. Huvudkategorier gjordes genom att granska innebörden av underkategorier 

och därigenom kunna påvisa eventuella gemensamma nämnare som kunde utgöra 

huvudkategorier. Efter rubriksättning på huvud- och underkategorier var genomförd 
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granskades innehållet ytterligare en gång för att säkerställa en korrekt bedömning av 

innehållet. 

Resultat 
Efter analys av de åtta utvalda artiklarna framkom tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. Huvudkategori Upplevelser av sjuksköterskans praktiska undervisning 

med underkategorin Upplevelser av sjuksköterskans organiserade grupputbildningar. 

Huvudkategori Information med underkategorierna Gynnsamma upplevelser av information 

och Ogynnsamma upplevelser av information. Huvudkategori Upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande med underkategorin Upplevelser av delaktighet. 

Upplevelser av sjuksköterskans praktiska undervisning 
Personerna med diabetes typ 2 upplevde sjuksköterskan som viktig för egenvården då 

sjuksköterskan upplevdes bidra till att skapa bättre egenvårdsplan och öka personernas 

förmåga till att klara av egenvården, eftersom sjuksköterskan vägleder och undervisar 

personerna med diabetes (Moser, Van Der Bruggen, Widdershoven & Spreeuwenberg, 2008). 

När personerna med diabetes typ 2 fick lära sig av sjuksköterskan att läsa märkningarna på 

livsmedel upplevdes det positivt (Furler, m.fl., 2008). Personer med diabetes typ 2 upplevde 

också att de fick ökad medvetenhet om högt och lågt blodsocker genom utbildning och samtal 

med sjuksköterskan (Moser, m.fl., 2008). Sjuksköterskor som visade bilder av 

följdkomplikationer, till exempel fotsår, som uppstår om sjukdomen inte hanteras upplevdes 

vara skrämmande för personerna med diabetes typ 2 och skapade därigenom en upplevelse av 

motivation till att hantera egenvården (Visram, Bremner, Harrington & Hawthorne, 2008). 

 

Upplevelser av sjuksköterskans organiserade grupputbildningar 

Personer med diabetes typ 2 upplevde det vara motiverande i egenvården att sjuksköterskan 

samordnade grupputbildningar, så att personerna fick träffa andra personer med samma 

sjukdom som de själva hade och att de därigenom kunde lära av varandra (Visram, m.fl., 

2008; Adolfsson, Starrin, Smide, & Wikblad, 2008). Personerna med diabetes typ 2 upplevde 

grupputbildningar som pedagogiska och de var uppskattade (Visram, m.fl., 2008; Adolfsson, 

m.fl., 2008). Personerna upplevde att sjuksköterskans undervisning under grupputbildningar 

gav svar på frågor angående egenvården. Diskussionerna i gruppen medförde också att 
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personerna upplevde att deras kunskaper ökade angående deras egen fysiologi (Adolfsson, 

m.fl., 2008). Personerna med diabetes typ 2 som deltog i grupputbildningarna upplevde 

gruppens avslappnade miljö som behaglig och därigenom minskade upplevelsen av skuld och 

ökade självkänslan (Visram, m.fl., 2008; Adolfsson, m.fl., 2008). Personer som deltog i 

sjuksköterskans grupputbildningar upplevde att de lättare kunde diskutera sjukdomen med 

släkt och vänner (Adolfsson, m.fl., 2008). 

Information 

Gynnsamma upplevelser av information 

När sjuksköterskan informerade om olika symtom på diabetes, uppkom en upplevelse av 

försiktighet och kroppsmedvetenhet för personerna med diabetes typ 2 (Moser, m.fl., 2008). 

Personerna upplevde att sjuksköterskans information ingav trygghet då informationen 

upplevdes skapa kontroll över sjukdomen (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008). 

Personer med diabetes typ 2 upplevde självförtroende och även en upplevelse av tillsyn när 

sjuksköterskan bistod med pålitlig information. Pålitlig information gav även personerna 

upplevelsen av ny energi att hantera sjukdomen (Edwall, m.fl., 2008; Adolfsson, m.fl., 2008). 

Personer med diabetes typ 2 upplevde att det var betydelsefullt för egenvården, att 

sjuksköterskan förklarade vilka sorters följdkomplikationer som kan uppstå (Moser, m.fl., 

2008). När sjuksköterskan bistod med information om god diabeteskontroll upplevdes oron 

för följdkomplikationer minska (Mamhidir & Lundman, 2004). Genom att sjuksköterskan 

bistod med påminnelser och information upplevde personerna med diabetes typ 2 ett stöd 

som skyddade mot problemen som sjukdomen förde med sig (Edwall, m.fl., 2008). 

Information angående kost givna av sjuksköterskan medförde en positiv känsla eftersom det 

var information till förändringar som personerna med diabetes typ 2 kunde hantera själva 

(Visram, m.fl., 2008). 

Ogynnsamma upplevelser av information 

Personerna upplevde sjuksköterskans generella information som irriterande och klandrande 

(Hörnsten, Lundman, Selstam, & Sandström, 2005). Personer upplevde att trots 

informationen från sjuksköterskan, räckte inte informationen till för att höja kunskapen om 

sin diabetessjukdom (Adolfsson, m.fl., 2008). När personerna upplevde att sjuksköterskan 

inte hade anpassat informationen efter personernas individuella förutsättningar och endast 

gav rutinmässiga uppgifter, upplevde personerna sig själva som mer kompetenta än 
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sjuksköterskan (Hörnsten, m.fl., 2005). Upplevelse av bristande information från 

sjuksköterskan resulterade i att personerna upplevde försämrat självförtroende (Adolfsson, 

m.fl, 2008; Edwall, m.fl., 2008). Om sjuksköterskan redogjorde för information som var 

felaktig eller inkonsekvent upplevde personerna att informationen inte gick att lita på. 

Personerna med diabetes typ 2 upplevde en brist på empati från sjuksköterskans då 

information om resultat på blodprover och medicinering prioriterades (Oftedal, Karlsen & 

Bru, 2010). 

Upplevelser av sjuksköterskans bemötande 
Möten med sjuksköterskan som kännetecknas av empati upplevdes av personerna som 

tillfredställande och motiverande (Hörnsten, m.fl., 2005; Oftedal, m.fl., 2010 ). Personerna 

med diabetes typ 2 som blev bemötta av sjuksköterskan med respekt för deras egen 

erfarenheter av egenvård, kunde upplevda att dem blev sedan som unika individer och inte 

som patienter. Vilket medförde att personerna med diabetes typ 2 också fick en upplevelse av 

tillfredställelse (Hörnsten, m.fl., 2005). Personerna upplevde att det var nödvändigt att 

sjuksköterskan var bekräftande för den dagliga egenvården (Edwall, m.fl, 2008; Oftedal, 

m.fl., 2010). När sjuksköterskan talade lugnande med personerna upplevdes det av 

personerna som ångestlindrande (Edwall, m.fl., 2008). Personerna upplevde trygghet när 

sjuksköterskan hjälpte personerna med diabetes typ2 upptäcka hot mot egenvården, vilket till 

exempel kunde utgöras av att sjuksköterskan uppmärksammade ohälsosamma kostvanor 

(Edwall, m.fl., 2008). Sjuksköterskan upplevdes kunna stödja genom att visa förtroende och 

deltagande vilket upplevdes vara mycket värdefullt för egenvården av personerna med 

diabetes typ 2 (Edwall, m.fl., 2008, Oftedal, m.fl., 2010). 

 

Personerna som blev ovänligt bemötta av sjuksköterskan upplevde att de blivit sårade och 

förolämpade (Hörnsten, m.fl., 2005). Likaså om sjuksköterskan påpekade brister i 

egenvården upplevdes det som klander av personen med diabetes typ 2 (Mamhidir & 

Lundman, 2004; Hörnsten, m.fl., 2005). Om sjuksköterskan var stressad eller inte kunde 

ingjuta förtroende upplevde personerna hälsokontrollen som negativ (Edwall, m.fl., 2008). 

Upplevelser av delaktighet 

När sjuksköterskan var välkomnande, uppmärksam och vänlig skapade det för personerna 

upplevelsen av tillfredställande samarbete och kommunikation. Då sjuksköterskan blev insatt 

i personerna med diabetes typ 2 levnadssituationen och personerna kunde förstå 
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sjuksköterskan upplevdes det stödjande för egenvården (Mamhidir & Lundman, 2004; 

Adolfsson, m.fl, 2008; Hörnsten, m.fl., 2005). Personerna upplevde att det var viktigt med en 

samarbetsrelation med sjuksköterskan för att sätta mål för egenvården. Samarbetet upplevdes 

även som en trygghet och säkerhet för att kunna nå eget ansvar för egenvården (Edwall, m.fl., 

2008). 

Upplevelser av tillgänglighet 

Personerna med diabetes typ 2 upplevde att under perioder då deras egenvård inte var under 

kontroll kunde sjuksköterskans tillgänglighet var stödjande för personerna (Mamhidir & 

Lundman, 2004). Sjuksköterskans tillgänglighet skapade även en upplevelse av trygghet och 

säkerhet i vardagen. Genom sjuksköterskans tillgänglighet uppstod en upplevelse av att ta 

eget ansvar för att sköta sin egenvård (Edwall, m.fl., 2008). Personerna upplevde att om 

behovet fanns att få tala med en sjuksköterska, var det möjligt via telefon. Svarade inte 

sjuksköterskan direkt, återkom sjuksköterskan lite senare. Genom att sjuksköterskan var 

kontaktbar, upplevde personerna med diabetes typ 2 att det var en lugnade att veta att dem 

alltid kunde få hjälp med sin egenvård (Mamhidir & Lundman, 2004). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats eftersom 

studiens syfte var att belysa personers upplevelser. Willman m.fl. (2006) stärker valet av en 

kvalitativ ansats då de menar att en kvalitativ ansats används för att beskriva upplevelser och 

uppfattningar. Litteraturstudier har enligt Forsberg och Wengström (2008) nackdelen att den 

baseras på empiriska studier vars resultat kan ha blivit påverkade av författarnas tolkningar. 

Om en empirisk metod hade används, hade kanske fel tolkningar minskat. Dock menar Polit 

och Beck (2010) att en litteraturstudie ger ett bredare perspektiv över tillgänglig forskning 

inom det valda området än en empirisk metod. 

 

De elektroniska referensdatabaserna CINAHL och Medline användes i sökning av artiklar 

eftersom de enligt Willman m.fl. (2006) innehåller artiklar angående vårdvetenskap. En 

svaghet med artikelsökningen i föreliggande studie skulle kunna vara att inte fler elektroniska 
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referensdatabaser har använts vid insamlingen av data. Eftersom Willman m.fl. (2006) menar 

att användandet av flera elektroniska referensdatabaser ger ett trovärdigare resultat. Således 

hade användandet av ytterligare elektroniska referensdatabaser kunnat medföra att fler 

artiklar relevanta för studiens syfte kunnat hittas och på så sätt ge studien ett bredare resultat. 

 

Enligt Diabetesfonden (2013) finns det en mängd tillgänglig forskning angående diabetes typ 

2 som kontinuerligt uppdateras. Dock så framkom det under artikelsökningarna i CINAHL 

och Medline ett begränsat antal artiklar som svarade på studiens syfte. Detta skulle kunna 

innebära att det finns begränsat med forskning om diabetes typ 2 som är relevant för studiens 

syfte och samtidigt uppfyller föreliggande studies inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Val av geografisk avgränsning gjordes för att bygga studiens resultat på artiklar som har liten 

kulturell skillnad som möjligt. Om personerna med diabetes typ 2, har olika vårdkulturella 

erfarenheter kommer upplevelserna inte vara grundad på lika vård och där med inte 

jämförbart. Skillnader finns enligt Sveriges kommuner och landsting (2005) i västvärldens 

finansiering av hälso- och sjukvården. I Europa, Canada och Australien så finansieras hälso- 

och sjukvården av staten medan den i USA främst finansieras av privata medel (a.a). Således 

skulle ekonomiska förutsättningar i USA kunna påverka vilken vård och vilket stöd som 

personerna har råd med. Därför uteslöts artiklar från USA.  

 

Sökningar av artiklar skulle kunna ha gjordes med avgränsningen peer reviewed. Enligt 

Östlundh (2012) innebär peer reviewed avgränsning att endast artiklar från vetenskapliga 

tidskrifter som har blivit granskade av expertis redogörs i sökningen. Således skulle 

användningen av peer reviewed avgränsningen kunna höja artiklarnas tillförlitlighet. En 

svaghet med datainsamlingen var att begränsningen inte enbart inkludera kvalitativa artiklar. 

Vilket resulterade i att titel, abstract och hela artiklar av både kvantitativa och 

översiktsartiklar lästes på grund av att artiklarna många gånger hade otydliga beskrivningar 

av metod i titlar eller abstract. Om avgränsningen hade inkludera enbart kvalitativa artiklar, 

så skulle det kunnat begränsa antalet artiklar i sökningarna och därigenom även minskat 

tidsåtgången att söka fram artiklar. En manuell sökning har genomförts under studiens 

datainsamling. Ett alternativ till att undvika manuell sökning skulle kunna vara att använda 

andra elektroniska referensdatabaser. Vilket skulle ha kunnat resultera i fler artiklar relevanta 

för studiens syfte. 
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För kvalitetsgranskning av utvalda artiklar modifierades Willmans, m.fl. (2006) 

kvalitetssäkringsprotokoll. Modifieringen utgjordes genom att utesluta punkter. Vilket skulle 

kunna innebära att kriterier som artiklarna behövde uppfylla för att bli inkluderade i studien 

hade sänkts. Vilket kan ha resulterat i att artiklar av lägre kvalitet ha inkluderats och därmed 

ha kunnat påverka studiens resultat På grund av begränsad erfarenhet av att använda 

Willman, m.fl. (2006) granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar, fanns en möjlighet att 

kvaliteten på artiklarna antingen blev under- eller överskattade. För att reducera påverkan av 

den begränsade erfarenheten om kvalitetsgranskning, så utfördes granskningen först enskilt 

och sedan gemensamt, för att på så vis kunna öka tillförlitligheten till kvalitetsbedömningen. 

Därigenom kunde eventuella missförstånd eller frågetecken angående artiklarna diskuteras. 

Att genomföra granskningen först individuellt stärks av Willman m.fl. (2006) som menar att 

när granskning utförs av flera personer medför det att en ökad tillförlitlighet till 

granskningen. 

 

Artiklar har även inkluderats i studiens resultat som redogör personers upplevelser av stöd 

från fler yrkeskategorier än endast sjuksköterskor vilket medför risken att föreliggande 

studies resultat kan ha blivit påverkat. Ur dessa artiklar har dock endast meningsenheter valts 

som har belyst personernas upplevelser av stöd från sjuksköterskan. Vilket skulle kunna 

innebära att inte studiens resultat ha blivit påverkat. 

 

Analysprocessen genomfördes med hjälp av en analysmall som användes för att kontinuerligt 

behålla en översikt över analysförfarandet. I samtliga steg under analysprocessen och 

översättningen fanns risken för feltolkningar eller förekomsten av latent tolkning. Resultatet 

kan därigenom ha påverkats genom att relevant data har feltolkats eller försvunnit under 

analysprocessens gång. Dock så genomfördes analysprocessens tre första steg enskilt och 

sedan gick de tre första steg genom tillsammans. Därefter fortsatte analysen genomföras 

tillsammans resten av stegen, för att undvika misstolkningar av meningsenheter. På så sätt 

kunde eventuella feltolkningar eller frågor diskuteras. Gemensam granskning av 

analysförfarandet stärks av Lundman och Graneheim (2008) som menar att det är en faktor 

som ökar analysens trovärdighet. Således skulle en trovärdig analys kunna medföra ett 

trovärdigt resultat. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie har belyst att personerna med diabetes typ 2 upplevde att 

undervisningen som gavs av sjuksköterskan upplevdes vara stödjande i egenvården. 

Utbildningen behövde äga rum i en avslappnad miljö utan formella krav. Vidare behövde 

utbildningen tillföra handgripliga saker, som till exempel att få lära sig att läsa 

innehållsförteckningar på matförpackningar, som personerna kunde få lära sig att göra själva. 

Därigenom skapades en stödjande upplevelse för personerna av ökad förmåga att kunna sköta 

sin egenvård. Nesbeth och Rosenthall (2009) styrker studiens resultat att personerna är i 

behov av stöd genom utbildning för att personer med diabetes typ 2 skall kunna sköta sin 

egenvård på ett sätt som är anpassat efter deras individuella behov. Den ökade kunskapen om 

egenvården kan således minska risken för följdkomplikationer (a.a). Betydelsen av stöd i 

egenvården styrks enligt Robertson (2012) som nödvändigt för att kunna fortsätta uppfylla de 

förändrade egenvårdsbehoven som sjukdomen diabetes typ 2 medför. Orem (2001) styrker att 

personer som lever med brister i sin egenvård är i behov av att få någon form av stöd för att 

kunna tillgodose sina egenvårdsbehov. Resultatet i föreliggande studie har således kunnat 

påpeka att personerna med diabetes typ 2 är i behov av anpassad utbildning. Det skulle kunna 

innebära att utbildningen kan behöva genomföras i personligt samtal, emellan personerna 

med diabetes typ 2 och sjuksköterskan, utan rollerna sjuksköterska och patienter. 

Utbildningen kan även behöva ge kunskap som personerna kan omvandla till goda 

egenvårdåtgärder, för att utbildning ska kunna uppfattas som stödjande. En informell miljö 

skulle kunna innebära den anpassningen som sjuksköterskan enligt Nesbeth och Rosenthall 

(2009) behöver genomföra för att personerna med diabetes typ 2 skall uppleva att 

undervisningen blir individuellt anpassad. 

 

Studiens resultat har kunnat påvisa att informationen som sjuksköterskan delger till 

personerna kan av personerna uppfattas som positiv, stödjande och glädjande eller störande, 

klandrande och irriterande beroende på hur personerna själv upplever att de skötte sin 

egenvård. Studiens resultat visade att om personerna upplevde att de skötte sin egenvård 

enligt den informationen och de riktlinjer som sjuksköterskan informerar om så upplevde 

personerna stödet och informationen av sjuksköterskan som positiv. Om personerna upplevde 

att hon inte skötte sin egenvård enligt sjuksköterskans riktlinjer så påvisade studiens resultat 

att personerna upplevde att de blev klandrade. Personers olika upplevelser av att bli 

informerade styrks av Hicks (2010) som menar att informationen uppfattas som positiv eller 
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negativ beroende på individens förutfattade meningar. Även Orem (2001) stärker studiens 

resultat då hon menar att alla personer har olika behov i egenvården vilket medför att 

personerna därigenom har olika uppfattningar. Således skulle det kunna innebära att 

personerna har förutfattade meningar innan sjuksköterskan har börjat informera vilket kan 

komma att påverka hur personerna uppfattar informationen. Om sjuksköterskan försöker 

tydliggöra vilka förutfattade meningar personerna med diabetes typ 2 har i ett tidigt skede, 

kan det ge sjuksköterskan möjlighet att anpassa hur de väljer att förmedla informationen till 

personerna. Förhoppningsvis skulle detta kunna leda till att informationen inte uppfattas på 

ett negativt sätt. 

 

Resultatet i föreliggande studie har kunnat påvisa att sjuksköterskans bemötande är centralt 

för att kunna skapa en relation till personerna med diabetes typ 2. Genom att personerna med 

diabetes typ 2 upplevde att de blev bemötta av sjuksköterskan med vänlighet, omtanke och 

öppenhet skapades en relation vilket gav upplevelsen av att bli bemötta av ett empatiskt 

förhållningssätt. Resultatet i föreliggande studie har även kunna påvisa att personerna 

upplever det som betydelsefullt att sjuksköterskan lyssnar på personen eftersom det enligt 

personerna upplevdes vara nödvändigt för att kunna skapa en relation med öppen 

kommunikation mellan sjuksköterskan och personen med diabetes typ 2 vilket inspirerade 

och motiverade personerna i sin egenvård. Relationen mellan personerna och sjuksköterskan 

påtalades vara betydelsefull för att kunna skapa en upplevelse av trygghet och säkerhet, vilket 

av personerna ansågs vara stödjande. För att relationen med sjuksköterskan skulle vara 

stödjande upplevde personerna att sjuksköterskan behövde kunna finnas till hands när behov 

uppstod. Poskiparta, m.fl. (2001) styrker studiens resultat genom att påpeka att 

sjuksköterskan behöver lyssna på personen för att på så sätt skapa en tvåvägs 

kommunikation. Sjuksköterskan behövde även uppvisa ett empatiskt förhållningssätt för att 

kunna skapa en situation där personerna blir uppmuntrade till att delta i samtalet (a.a). Även 

Orem (2001) styrker presenterat resultat när hon menar att genom en öppen kommunikation 

underlättas skapandet av en relation som förbättrar möjligheterna för personens egenvård. 

Således skulle upplevelsen av kommunikationen och ett empatiskt förhållningssätt kunna 

vara betydelsefull för att personerna med diabetes typ 2 och sjuksköterskan tillsammans 

utvecklar en relation. Relationen skulle kunna upplevas vara stödjande för personerna om den 

samtidigt präglas av upplevelsen att sjuksköterskan finns tillgänglig. Således kan 

sjuksköterskans tillgänglighet utgöra att personerna inte upplever sig vara ensamma vilket 

kan uppfattas som stödjande. På så sätt skulle det kunna innebära att personers upplevelser 
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vid sjukdom i föreliggande studies resultat inte skiljer sig från upplevelser som redogörs i 

tidigare forskning, vilket skulle kunna innebära att personernas upplevelser i samband med 

sjukdom inte har förändrats. 

Slutsats 
Resultatet i föreliggande studie påvisade att personer med diabetes typ 2 upplever att 

undervisning är en viktig del för att kunna fortsätta med sin egenvård, detta genom att 

ständigt ha kontakt med sjuksköterskan för att undvika att vara ensam i sin situation. 

Informationen av sjuksköterskan upplevdes då vara av vikt för personerna och medförde ett 

stärkt självförtroende för sin egenvård. Det är av vikt att sjuksköterskan förstår att all 

information inte är stärkande för personernas egenvård utan kan upplevas skadligt eller 

kränkande av personerna. Information var viktigt men det måste ges på ett sätt som 

personerna kan förstå. Alla personer är olika och det speglar sig i hur dem tar till sig 

information. Vilket skulle kunna bero på fördomar. Därigenom belystes även personernas 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande vilket upplevdes kunna stärka personernas 

egenvård eller skada förtroendet för sjuksköterskan. Det skulle kunna vara så att varför 

bemötande kan gynnas eller skadas i relationen, kan bero på att som personer så litar vi till 

våra känslor. Är då inte bemötandet bra, kan det spegla hur kvalitén på egenvården kommer 

att bli. 

 

Diabetes typ 2 är enligt Diabetesfonden (2013) är ett folkhälsoproblem och det är ett 

forskningsområde där ny forskning tillkommer kontinuerligt. Då det var svårt att hitta artiklar 

som svarade mot studiens syfte, så är det av betydelse att nya empiriska studier tillkommer. 

Det är fortfarande viktigt att nya litteraturstudier genomförs eftersom den ger en inblick i 

aktuell forskning som tillkommer kontinuerligt. Nya litteraturstudier kan komma att ökar 

vårdens förståelse för patienten, som kan resultera i att egenvården förbättras för personer 

med diabetes typ 2. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar för 
resultatet 

Support 648 418 5/4-2013 0 0 

Diabetes type 2 96298 3/4-2013 0 0 

Nursing 515114 3/4-2013 0 0 

Patient education 75 507 5/4-2013 0 0 

Nurse 130 933 3/5-2013 0 0 

Patient education 75 718 3/5-2013 0 0 

Education 710 018 3/5-2013 0 0 

Caring 76 711 3/5-2013 0 0 

Nursing AND Diabetes type 
2 

1 709 3/5-2013 0 0 

Life style changes 761 3/5-2013   

Diabetes type 2 AND 
Education AND Patient 
education AND Nurse AND 
Caring 

4 3/5-2013 4 0 

Nursing AND Diabetes type 
2 AND Self care AND 
Patient education 

165 3/5-2013 0 0 

Nursing AND Diabetes type 
2 AND Self care AND 
Patient education AND 
Limiters 

83 3/5-2013 40 2 

Diabetes type 2 AND 
Patient education AND 
Caring 

27 3/5-2013 27 0 

Patient education AND 
Diabetes type 2 AND 
Support AND Limiters 

37 3/5-2013 30 0 

Patient education AND 
Diabetes type 2 AND 
Support AND Nursing AND 
Experience 

2 3/5-2013 2 0 

Diabetes type 2 AND 
Nursing AND Support 

249 3/5-2013 0 0 

Diabetes type 2 AND 
Nursing AND Support AND 
Limiters 

119 3/5-2013 40 0 

Diabetes type 2 AND 
Support AND Life style 
changes AND Patient 
education AND Nurse 

0 3/5-2013 0 0 
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Sökningar i CINAHL.  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Nursing 440,853 3/4-2013 0 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 21,028 3/4-2013 0 0 

Self Care 16,849 3/4-2013 0 0 

support 150,497 3/4-2013 0 0 

Education 3,742 3/4-2013 0 0 

Patient Education 37,036 3/4-2013 0 0 

Life Style Changes 4,548 3/4-2013 0 0 

Nurse 136,499 3/4-2013 0 0 

Caring 5,289 3/5-2013 0 0 

Experience 86,575 3/5-2013 0 0 

Nursing AND Diabetes 

Mellitus, Type 2 AND Self 

Care 

52 3/4-2013 12 0 

Nursing AND Diabetes 

Mellitus, Type 2 AND 

Patient Education 

27 3/4-2013 8 0 

Diabetes type 2 AND 

Education AND Patient 

education AND Nurse AND 

Caring 

0 3/5-2013 0 0 

Nursing AND Diabetes type 

2 AND Self care AND 

Patient education 

19 3/5-2013 7 0 

Diabetes type 2 AND 

Patient education AND 

Caring 

0 3/5-2013 0 0 

Patient education AND 

Diabetes type 2 AND 

Support AND Nursing AND 

Experience 

1 3/5-2013 1 0 

Diabetes type 2 AND 

Nursing AND Support 

77 3/5-2013 22 1 

Diabetes type 2 AND 

Support AND Life style 

2 3/5-2013 2 0 
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changes AND Patient 

education AND Nurse 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND (experience or 
support) 

961 3/5-2013 0 0 

(Diabetes Mellitus, Type 2 

AND experience And 

support) AND (Nursing OR 

Education) 

16 3/5-2013 16 1 

Limiters: Peer review, engelskt språk, publicerade mellan 2001-2013. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll (1/2) 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll (2/2) 
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Bilaga 3 Analysmall 1(3) 
Meningsenhet 
engelska 

Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

The support given by 
the nurse gave 
confidence and new 
hope in moving 
forward, which also 
helped patients to 
stop blaming 
themselves 

Stödet givet av 
sjuksköterskan gav 
självförtroende och 
nytt hopp att gå 
vidare, vilket också 
hjälpte patienterna att 
sluta klandra sig 
själva 

Stödet givet av 
sjuksköterskan gav 
självförtroende och 
hopp 

Sjuksköterskans stöd 
gav självförtroende 

 Upplevelser av 
sjuksköterskans 
praktiska 
undervisning 

The open 
environment in the 
empowerment group 
and the nurses’ 
positive attitudes 
decreased feelings of 
self-blame and 
increased feelings of 
self-worth. 

Den öppna miljön i 
egenmakt gruppen 
och sjuksköterskans 
positiva attityder 
minskade känslor av 
skuld och ökade 
känslor av 
självkänsla. 

Den öppna miljön i 
gruppen och 
sjuksköterskans 
positiva attityder 
minskade 
skuldkänslor och 
ökade självkänslan. 

Öppen grupp och 
sjuksköterskans 
attityd ökar 
självkänslan 

Upplevelser av 
sjuksköterskans 
grupputbildning 

Upplevelser av 
sjuksköterskans 
praktiska 
undervisning 
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Bilaga 3 Analysmall 2 (3) 
Meningsenhet 
engelska 

Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

They felt empowered 
when receiving 
specific, concise 
information about 
diet, medications and 
blood glucose 
monitoring. 

De kände sig stärkta 
vid mottagandet av 
specifik och koncis 
information om kost, 
mediciner och 
blodsockerkontroll. 

Kände sig stärkta vid 
mottagandet av 
specifik och koncis 
information 

Stärkta av 
information 

Gynnsamma 
upplevelser av 
information 

Information 

Still other caregivers 
merely gave routine 
information which 
was not adjusted to 
individual needs. 
Consequently some 
patients described 
themselves as having 
more competence 
than the 
professionals, which 
made them less 
confident in getting 
the support they 
received. 

Ändå andra 
vårdgivare gav endast 
rutinmässiga 
uppgifter som inte 
anpassats efter 
individuella behov. 
Följaktligen vissa 
patienter beskrev sig 
själva som har mer 
kompetens än de 
yrkesverksamma, 
som gav dem mindre 
förtroende till det 
stöd de fått. 

Vårdgivare gav 
information som inte 
anpassats efter 
individen, följaktligen 
minskade det 
förtroendet till stödet 

Icke anpassad 
information minskar 
förtroendet för stödet. 

Ogynsamma 
upplevelser av 
information 

Information 
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Bilaga 3 Analysmall 3 (3) 
Meningsenhet 
engelska 

Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Patients had received 
help from the nurse, 
who talked to them 
and calmed them 
down. Being relieved 
helped reduce anxiety 
in patients 

Patienterna hade fått 
hjälp av 
sjuksköterskan, som 
talade till dem och 
lugnade ner dem. Att 
befrias bidrog till att 
minska ångest hos 
patienter 

Hjälp av 
sjuksköterskan som 
talar lugnande 
minskar ångest hos 
patienter. 

Tala lugnt minskar 
ångest 

 Upplevelser av 
sjuksköterskans 
bemötande 

It was found to be 
important for patients 
to have access to a 
reliable collaborative 
partner when setting 
their own goals in 
everyday life 

Det visade sig vara 
viktigt för patienterna 
att få åtkomst till en 
pålitlig 
samarbetspartner när 
de fastställer sina 
egna mål i vardagen. 

Åtkoms till 
samarbetspartner var 
viktigt för 
målsättning i 
vardagen 

Samarbetspartner var 
viktigt för 
målsättning 

Upplevelser av 
delaktighet 

Upplevelser av 
sjuksköterskans 
bemötande 

Patients felt that the 
nurse was there when 
things were out of 
balance.  

Patienterna upplevde 
att sjuksköterskan var 
där när det var ur 
balans.  

Sjuksköterskan var 
där när det var ur 
balans 

Sjuköterskan var där Upplevelser av 
tillgänglighet 

Upplevelser av 
sjuksköterskans 
bemötande 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 1 (2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Adolfsson, Starrin, Smide, & 
Wikblad/2008/ Sverige 

Type 2 diabetic 
patients’ experiences 
of two 
differenteducational 
approaches—A 
qualitative study 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
fokusgrupper 

28 personer med diabetes typ 2. 
14 kvinnor och 14 män. 

Hög 

Edwall, Hellström, Öhrn & 
Danielson./ 2008/ Sverige 

The lived experience 
of the diabetes nurse 
specialist regular 
check-ups, as 
narrated by patients 
with type 2 diabetes 

Narrativ 
intervjustudie 

10 kvinnor och 10 män med typ 
2-diabetes 

Hög 

Furler, Walker, Blackberry, 
Dunning, Sulaiman, Dunbar, 
Best & Young/ 2008/ 
Australien 

The emotional 
context of self-
management in 
chronic illness: A 
qualitative study of 
the role of health 
professional support 
in the self-
management of type 
2 diabetes 

Fokusgrupps 
intervjustudie 

52 personer med diabetes typ 2. 
24 kvinnor och 26 män i ålder 
mellan 50-80 som haft 
sjukdomen mellan 1-16 år. 

Hög 

Hörnsten, Lundman, Selstam, 
& Sandström/ 2005/ Sverige 

Patient satisfaction 
with diabetes care 

Narrativ 
intervjustudie 

44 personer med diabetes typ 2 Hög 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 2 (2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Mamhidir & Lundman/ 2004/ 
Sverige 

Having control over 
type 2 diabetes 
means daring to be 
free 

Narrativ 
intervjustudie 

4 personer med typ 2 diabetes, 
2 män och 2 kvinnor 

Medel 

Moser, Van Der Bruggen, 
Widdershoven & 
Spreeuwenberg/ 2008/ 
Nederländerna 

Self-management of 
type 2 diabetes 
mellitus 

Djupintervju-
studie  

15 personer med diabetes typ2 
9 kvinnor 6 män. 

Hög 

Oftedal, Karlsen & Bru/ 
2010/ Norge 

Perceived support 
from healthcare 
practitioners among 
adults with type 2 
diabetes 

Fokusgrupps 
intervjustudie 

19 personer med diabetes typ 2 Hög 

Visram, Bremner, Harrington 
& Hawthorne./ 2008/ 
England  

Factors affecting 
uptake of an 
education and 
physical activity 
programme for newly 
diagnosed type 2 
diabetes 

Fokusgrupps 
intervjustudie 

11 personer med 
nydiagnostiserad diabetes typ 2 
som genom förde ett 
diabetsprogram och 12 
nydiagnostiserad diabetes typ 2 
som valde att inte genom förde 
ett diabetsprogram 

Hög 
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