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SAMMANFATTNING 
 
Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande 
åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors 
uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och 
sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna analyserades med innehållsanalys. Resultatet presenteras i fyra 
huvudkategorier: att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2, att bygga upp 
egenvårdskapacitet, hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten och att kontrollera och 
mäta resultat. I slutsatsen framkom att sjuksköterskors kunskap om diabetes typ 2 har 
betydelse för patientens livssituation. Det finns många missförstånd hos patienterna gällande 
sambandet mellan livsstil och sjukdom, vilket understyrker att sjuksköterskorna har en viktig 
roll i undervisningen om diabetes typ 2. 

 
 

Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, innehållsanalys, livsstilsförändring, sjuksköterskans 
roll.  
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INLEDNING 
 
Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar. Antalet personer som har diabetes 
förväntas öka från 171 miljoner år 2000 till 366 miljoner år 2030. Det är en ökning från 2,8% 
till 4,4% av världens befolkning (Green, King, Roglic, Sicree & Wild, 2004).  

 
I dagens samhälle har många människor ett stort behov av att förändra sin livsstil på grund av 
en kronisk sjukdom eller en ökad risk att utveckla sjukdom. Dåliga kostvanor och för lite 
fysisk aktivitet är några faktorer som bland annat ökar risken att utveckla diabetes typ 2 
(Funnell, 2009). Sjuksköterskor över hela världen har en viktig roll i sitt hälsofrämjande 
arbete mot diabetes typ 2, eftersom det oftast är de som möter personerna som drabbats. Det 
väsentligaste för sjuksköterskorna vid vård av patienter med diabetes typ 2 är att stödja 
personerna i sin egenvård. Det är därför viktigt att skapa en god relation mellan patienterna 
och sjuksköterskorna (Hayes, McCahon, Reeve Panahi, Hamre & Pohlman, 2008). Då 
diabetes typ 2 är ett växande hälsoproblem världen över är det viktigt att belysa detta ämne. 
Denna studie kommer beskriva uppfattningar av sjuksköterskors hälsofrämjande roll vid 
diabetes typ 2 ur patienters och sjuksköterskors perspektiv.   
 
BAKGRUND 
 
Diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 är mestadels åldersrelaterad och debuterar oftast efter 40-års ålder. Den 
vanligaste orsaken till sjukdomen är övervikt och fetma som är resultatet av dåliga matvanor 
och för lite fysisk aktivitet. Även stigande ålder, miljöfaktorer och ärftlighet samverkar i 
utvecklingen av sjukdomen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 
 
Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som utvecklas när kroppen inte effektivt använder 
insulinet som produceras i bukspottskörteln. Insulin är ett hormon som reglerar blodsockret 
och vid diabetes typ 2 är känsligheten för insulinet nedsatt vilket ger ett ökat behov av insulin 
och med tiden även en sviktande insulinproduktion. Till slut räcker inte den egna 
insulinproduktionen till för kroppens behov vilket då leder till diabetes typ 2 (SBU, 2009). 
Symtom som kan förekomma vid diabetes typ 2 kan vara ökad törst och stora urinmängder, 
trötthet, hungerkänslor, illamående och kräkningar, sämre syn samt domningar i händer och 
fötter (Agardh & Berne, 2009).  
 
Vid diabetes typ 2 måste stor vikt läggas vid helhetssynen genom utbildning, egenvård och 
förändring av olika levnadsvanor som kost och motion. I vissa fall behövs även tillförsel av 
läkemedel, i tablettform och/eller insulin (Ruderfelt & Axelsson, 2004). Om behandlingen 
inte följs utvecklas hyperglykemi, förhöjt blodsocker, som på sikt kan leda till allvarliga 
komplikationer och skador på många av kroppens system, särskilt på nerver och blodkärl 
(Agardh & Berne, 2009).  
 
Livsstil och livsstilsförändringar 
Livsstil innebär ett mönster av vanor som människor väljer att leva med under en längre 
period. Detta beteendemönster kan till slut leda till sjukdom (Hallberg, 2010). Det kan handla 
om vilka vanor en person har när det gäller exempelvis fysisk aktivitet och kost. En sund 
livsstil innebär hälsosamma levnadsvanor vilket kan minska risken för att insjukna i dagens 
stora folksjukdomar, så som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. En sund livsstil är 
positivt för välbefinnandet och bidrar till att människor kan vara friska högt upp i åldrarna 
(Socialstyrelsen, 2009).  
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Fysisk aktivitet och kost 
Enligt Constance och Flood (2002) är fysisk aktivitet en viktig livsstilsförändring vid diabetes 
typ 2. Det är en del av behandlingen för att minska risken för komplikationer. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är den vanligaste komplikationen och även den vanligaste dödsorsaken hos 
personer med diabetes typ 2 (Constance & Flood, 2002). Regelbunden fysisk aktivitet leder 
ofta till förbättrad blodsockernivå hos personer med diabetes typ 2 och resultatet blir ett 
minskat behov av insulin och/eller tabletter. Även blodtrycket och kroppsviken påverkas 
positivt (Constance & Flood, 2002).  
 
Kosten har också en betydelsefull roll vid diabetesbehandlingen. En bra sammansatt kost och 
regelbundna måltidsvanor har en positiv effekt på blodsockret, blodtrycket samt på övervikt 
(Agardh & Berne, 2009).   
 
Sjuksköterskors roll 
Sjuksköterskors roll i mötet med personer med diabetes typ 2 är av stor betydelse för 
patienternas upplevelse av vården samt möjligheten till förbättring (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2008). I yrkesrollen ingår dessutom att undervisa och stödja 
patienter för att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att motverka komplikationer i 
samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) lägger stor vikt vid att sjuksköterskor ska visa respekt 
för patienters självbestämmande och integritet. Vården ska så långt som möjligt utformas 
efter patienternas individuella situation och behov samt i samråd med patienterna (Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] 1982). Sjuksköterskor har störst möjlighet till ett hälsofrämjande arbete 
vid det vardagliga mötet med patienterna. I den hälsofrämjande omvårdnaden eftersträvas att 
sjuksköterskorna inriktar sig på att försöka förstå vad som framkallar och upprätthåller 
patienternas hälsa trots sjukdom (SSF, 2008).  
 
Mötet mellan sjuksköterska och patient 
Människor ställs inför möten varje dag och det är grunden till all kontakt, all mänsklig 
utveckling och tillväxt. Patienter förutsätter att möten inom vården är trygga. Ett möte innebär 
ett samspel där människor reagerar på varandra genom att olika känslor berörs. Våra 
reaktioner är individuella och styrs av vårt inre, våra erfarenheter, förväntningar och 
tolkningar av den speciella situation som just det specifika mötet innebär (Carlander, 
Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander, 2001). 
 
Egenvård  
Orem (2001) beskriver egenvård i sin teori som det som vuxna friska personer självständigt 
gör för att bevara liv, välbefinnande och hälsa (Orem, 2001). För personer med diabetes typ 2 
innebär egenvård att sköta till exempel medicinering, blodsockerkontroller, kostvanor och den 
fysiska aktiviteten (Agardh & Berne, 2009). Egenvårdskapaciteten påverkas av bland annat 
ålder, hälsotillstånd, kunskap, livserfarenhet, kultur, miljö och livsstil men också av jämvikt 
mellan egenvårdsförmågan och egenvårdsbehovet. Genom brister i egenvården orsakas en 
obalans som då måste korrigeras genom vård och omvårdnad av sjuksköterskorna. Målet är 
att patienterna ska återfå sina egna förmågor till egenvård och att bli självständiga från 
sjuksköterskornas understöd (Orem, 2001) (Figur 1). Orem (2001) fokuserar också på att 
patienterna har ett eget ansvar för sin hälsa. Hälsorelaterade egenvårdsbehov uppstår vid 
bland annat sjukdom, skada eller funktionshinder. Behoven handlar om att få medicinsk hjälp, 
att hantera sjukdomstillstånd och dess inverkan samt att på ett effektivt sätt genomföra 
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hälsorelaterade handlingar. Orem (2001) menar att omvårdnadens syfte är att sjuksköterskor 
ska komplettera de åtgärder i egenvården som patienterna inte klarar av själva. Sjuksköterskor 
måste kunna bedöma patienternas behov av egenvård samt egenvårdskapaciteten. Därefter ska 
sjuksköterskorna planera och utföra lämpliga och individuella omvårdnadsplaner (Orem, 
2001).  
 
Figur 1 – Orems egenvårdsmodell  
 

 

 
Tidigare studier visar att engagemang och ansvarstagande i patienternas behandling bidrar till 
en ökad livskvalitet och egenvårdsförmågan kan då påverka hälsoupplevelsen. En god 
egenvårdsförmåga är dock beroende av en bra relation till sjukvårdspersonalen. För att lyckas 
med egenvården måste sjuksköterskor utgå från patienternas individuella förutsättningar. 
Patienterna kan även ha förmågan till egenvård men av olika anledningar ändå inte vilja ta 
ansvar för den egna behandlingen (Pagels, 2004). Ruderfelt och Axelsson (2004) beskriver i 
deras studie att personlig motivation är den största betydelsen för förändringsbenägenhet, 
också Orem (2001) menar att motivation har stor inverkan på hur patienterna klarar av 
egenvården. 

 
Problemformulering 
Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar kraftigt. Om sjukdomen inte behandlas eller att 
patienterna har låg följsamhet till behandlingen kan detta innebära svåra komplikationer och 
förtidig död. Sjuksköterskor har idag en central roll i diabetesvården, då det ofta är de som 
leder patientundervisningen och förklarar samt föreslår de livsstilsförändringar som kan vara 
nödvändiga för att bibelhålla hälsostatus. För att kunna bedriva en så god vård som möjligt är 
det viktigt att lyfta fram hur sjuksköterskor arbetar för att nå en god följsamhet till behandling 
i form av livsstilsförändringar. Genom att beskriva interaktionen mellan sjuksköterskor och 
patienter, strävar denna studie efter att fånga vad som fungerar bra och vad som behöver bli 
bättre, för att patienterna ska kunna optimera egenvårdskapaciteten och ta ansvar för 
behandling och livsstilsförändringar.  
 
Diabetes typ 2 är en sjukdom som ställer höga krav både på sjuksköterskor och på patienterna. 
Det saknas dock en beskrivning om hur sjuksköterskor och patienter uppfattar vården och vad 
som är viktigt vid diabetesbehandlingen. Det är därför angeläget, när diabetes typ 2 i dagens 
samhälle har blivit ett globalt problem och svarar för nästan 90 procent av alla diabetesfall 
samt att allt fler drabbas allt lägre ner i åldrarna (World Health Organization, 2010), att 
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studera och belysa hur sjuksköterskor och patienter uppfattar sjuksköterskans roll i 
förhållande till diabetesvården.  
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans 
hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2.    
 
METOD 
 
Arbetet är en litteraturstudie grundad på vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar var 
granskade av expertis inom området, det vill säga peer-reviewed som det beskrivs av 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). En litteraturstudie baseras på en sammanställning av 
resultat från tidigare forskning. Avsikten med litteraturstudien var att skapa en översikt inom 
ett visst vetenskapligt område genom att granska och värdera redan skrivna artiklar (Friberg, 
2006). Metoden innefattade olika steg som inkluderade att systematiskt söka, kritiskt granska 
och sammanställa litteratur. Det sammanställda och granskade materialet skapade slutligen en 
ny mening (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom sökningar i databaserna CINAHL och MEDLINE samt 
genom manuell sökning. Olika synonymer användes för att utöka sökresultaten. Sökorden 
som användes var till exempel: Type 2 diabetes, diabetes, nurses, lifestyle och care. Sökorden 
Type 2 diabetes och diabetes söktes med den Booleska söktermen ”OR” för att sedan 
kombineras med de andra sökorden och den Booleska söktermen ”AND” (Bilaga 1).  
Sökningarna avgränsades så att sökorden skulle ingå i artiklarnas abstrakt. Backman (2008) 
beskriver abstraktet som ett sammandrag eller sammanfattning av rapporten som ger en tydlig 
bild av helheten. Den manuella sökningen, som Friberg (2006) beskriver som en sekundär 
sökning, genomfördes i referenslistor från litteratur och artiklar som motsvarade studiens 
syfte.   

 
Inklusionskriterierna innefattade vuxna personer över 18 år med en diagnostiserad diabetes 
typ 2. Sökningarna begränsades till artiklar som var skrivna på engelska eller på svenska. De 
skulle vara publicerade år 2000 eller senare och svara mot studiens syfte. Artiklarna som 
söktes kunde inkludera såväl sjuksköterskornas perspektiv som patientperspektivet. 
Exklusionskriterierna var personer med diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes. 

 
Artikelsökningen resulterade i 31 artiklar, där artiklarnas abstrakt motsvarade studiens syfte, 
och artiklarna lästes därför i sin helhet. Av dessa 31 artiklar valdes 15 stycken bort eftersom 
de inte hade någon tydlig metod eller resultatdel. Därefter återstod 16 artiklar som granskades 
enligt protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006), modifierat genom 
poängsättning (Bilaga 2 & 3). Artiklarna granskades för att säkra att alla viktiga avsnitt i 
studien fanns med och för att granska den vetenskapliga kvaliteten för att kunna bedöma 
artiklarnas tillförlitlighet. Granskningen av artiklarna grundades på poängsättning, där 
frågorna i protokollet poängsattes med 0-3 poäng för att utifrån denna poängsättning kunna 
avgöra kvaliteten på artiklarna. Poängen delades in i tre nivåer: bra, medel och dålig. 
Maxpoängen för den kvalitativa granskningen var 20 poäng, bra 15-20 poäng, medel 12-14 
poäng och dålig 0-11 poäng. Maxpoängen för granskningen av de kvantitativa artiklarna var 
25 poäng, bra 20-25 poäng, medel 15-19 poäng och dålig 0-14 poäng. Vissa frågor i 
protokollet utelämnades eftersom de inte var relevanta i förhållande till denna studies syfte. 
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Efter granskningen bedömdes åtta artiklar ha tillräckligt hög kvalitet för att användas i 
studien. Artiklarna som inkluderades tillhörde kategorierna bra och medel. Artiklarna som 
ansågs som bra var sju stycken och en artikel bedömdes som medel. Sju artiklar hade 
kvalitativ analysmetod och en hade kvantitativ analysmetod (Bilaga 4). Studien innehåller 
även en review artikel som granskats på samma sätt som de kvalitativa artiklarna. Om en 
litteraturstudies resultat inkluderade artiklar med låg kvalitet, där tillförlitligheten i de 
artiklarna ifrågasattes, innebär det att även resultatet av litteraturstudien kunde ifrågasättas. 
Därför valdes majoriteten av artiklarna från nivån bra och endast en från nivån medel för att 
ha så hög tillförlitlighet på studien som möjligt. Artiklarna med dålig kvalitet uteslöts från 
studien.     

 
Analysmetod 
Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys, det vill säga det uppenbara i 
texten (Friberg, 2006). De utvalda artiklarna lästes upprepade gånger i dess helhet, för att 
skapa en helhetsbild av innehållet. De inkluderade artiklarnas resultatdelar analyserades med 
innehållsanalys, så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys 
används ofta inom vårdforskning och utbildning (Polit & Beck, 2008). Karaktäristiskt för 
analysmetoden är att den fokuserar på kontexten för att finna likheter och skillnader när koder 
och kategorier skapas. Detta görs genom att bearbeta texten så systematiskt som möjligt 
(Forsberg & Wengström, 2003). Granheim och Lundman (2004) har i sin artikel försökt att 
redogöra för de olika begreppen och benämningar som förekommer inom innehållsanalys. På 
ett pedagogiskt och lättöverskådligt sätt presenteras de olika analysstegen som finns, varför 
det valdes att följa det av Graneheim och Lundman angivna exemplet. Analysen följer därför 
inte en specifik metod beskriven av en teoretiker, utan kan härledas till flera tidigare 
beskrivna tillvägagångssätt (Berg, 2009; Burnard, 1996; Granheim & Lundman, 2004). 
Innehållsanalysen innefattade ett antal steg. Första steget var att läsa resultatdelarna i varje 
artikel för att ta fram meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Den 
meningsbärande enheten var en del av ett stycke eller endast en mening. De meningsbärande 
enheterna översattes till svenska och kondenserades för att skapa en förståelse och göra texten 
kortare och mer lätthanterlig. Kondensering innebar att texten kortades ner samtidigt som det 
centrala innehållet bevarades.  Nästa steg var att sätta koder på de kondenserade meningarna 
för att få en bättre översikt. Detta gjordes genom att korta ner de kondenserade meningarna 
ytterligare till lämpliga kodord, som representerade innehållet i de kondenserade fraserna. 
Kodorden användes därefter för att skapa underkategorier genom att para ihop de koder som 
hade liknande innehåll. Efter detta togs slutligen huvudkategorier ut, som då motsvarade den 
meningsbärande enheten med en mening (Graneheim & Lundman, 2004) (Bilaga 5). 

 
RESULTAT 
 
I resultatet kommer ordet sjuksköterskor att representera både sjuksköterskor, 
diabetessjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, eftersom det var dessa typer av 
sjuksköterskor som förekom i artiklarna. I resultatet benämns personer som har en 
diagnostiserad diabetes typ 2 som patienter. Resultatet presenteras utifrån de framkomna 
huvud- och underkategorierna (Tabell 1). Kategoriindelningen stärks av citat.  
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Tabell 1 – Kategoriindelning 
 

Kategorier  Underkategorier  
Att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2 
 

• Identifiering av egenvårdsbehov och 
regelbunden uppföljning 

• Sjuksköteskor som informatörer 
Att bygga upp egenvårdskapacitet 
 

• Förutsättningar för en fungerande egenvård 
• Förståelse för behandlingen skapade 

följsamhet 
• Gruppundervisning och 

tvåvägskommunikation 
Hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten 
 

• Inte förberedda på rollen 
• Tidsbrist orsakade fokus på det medicinska 
• Otillfredsställelse hos patienterna och 

sjuksköterskorna om följsamheten var låg 
Att kontrollera och mäta resultat  

 
 
Att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2 
Identifiering av egenvårdsbehov och regelbunden uppföljning 
Enligt Holmström och Rosenqvist (2005) var det få patienter som visste att diabetes typ 2 
kunde vara ärftlig och att övervikt och fetma var utlösande faktorer. En patient, som hade haft 
diabetes typ 2 i fem år, hade inte förstått att blodsockret påverkades av att inte ha regelbundna 
måltidsvanor. Samma studie visade också att det var vanligt att patienterna inte förstod hur 
sammansättningen av en måltid kunde påverka glykosvärdet. Jallinoja et al., (2007) beskrev i 
sin studie att information och utbildning ingår i sjuksköterskors arbete för att personer med 
diabetes typ 2 behöver denna information för att undvika dessa missförstånd. 
 
Moser, Bruggen och Widdershoven (2006) beskriver i deras studie att en del av 
behandlingsplanen var att sjuksköterskorna hade regelbundna uppföljningar för patienterna 
(Moser et al., 2006). Kontinuerlig övervakning skapade en slags kontroll över sjukdomen för 
patienterna och enligt studien användes det för att förhindra eller upptäcka komplikationer på 
ett tidigt stadium. Sjuksköterskornas övervakningsdata blev då grunden till de åtgärder eller 
ändringar som vidtogs i behandlingen och vid egenvården (Moser et al., 2006).  

 
I expect the nurse to keep an eye on me. So that she regularly checks whether additional 
things are needed […] (Moser et al., 2006, s. 423). 

 
Sjuksköteskor som informatörer 
Carey och Courtenay (2007) belyste att sjuksköterskorna var inblandad i olika områden i 
diabetesvården bland annat: individualiserad vård, information, främjandet av egenvård, 
förvärv av fysiska färdigheter och psykologiskt stöd. Jallinoja et al., (2007) beskrev att en klar 
majoritet av sjuksköterskorna ansåg att information och motiverande stöd vid 
livsstilsförändringar var en betydande del av deras arbetsuppgifter. Samtidigt var 
sjuksköterskorna överens om att patienterna var tvungna att själva ta ansvar för de 
livsstilsrelaterade besluten. Två tredjedelar av sjuksköterskorna ansåg också att de kunnat 
hjälpa patienter med diabetes typ 2 att ändra sina livsstilar till det bättre genom rådgivning 
(Jallinoja et al., 2007). 
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Enligt Moser et al., (2006) var det sjuksköterskornas uppgift att ge information om 
behandling men det var patienterna som skulle godta den föreslagna behandlingen och 
samtycka till behandlingsalternativen. Det var upp till patienterna att jämföra och välja 
behandlingsform. Patienterna beslutar själva på vilken egenvårdsnivå och vilket 
behandlingsalternativ som de är beredd att genomföra (Moser et al., 2006). Adolfsson Thors, 
Smide, Gregeby, Fernström och Wikblad (2004) fick fram i sin studie att en del av 
sjuksköterskornas strategi var att förmedla en behandlingsplan och att det var viktigt att sätta 
upp mål till patienterna. Sjuksköterskorna kände sig även trygga i rollen som informatörer 
och de visste vad som var bästa för patienterna och vilka råd de skulle ge (Adolfsson Thors et 
al., 2004).  
 
Att bygga upp egenvårdskapacitet 
Förutsättningar för en fungerande egenvård 
Relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna var en viktig del i en fungerande 
egenvårdsprocess.  Patienterna var beroende av sjuksköterskornas information och förslag till 
olika egenvårdsalternativ (Moser et al., 2006). Moser et al., (2006) studie visade att 
patienternas förtroende till sjuksköterskorna betydde mycket för att patienterna inte skulle 
känna rädsla och osäkerhet i deras möte. Studien beskriver även att det var en förutsättning att 
patienterna hade mycket kunskap om diabetes typ 2, dess behandling, och följderna av detta 
för att kunna jämföra fördelar och nackdelar med egenvården. Detta ställde höga krav på 
sjuksköterskornas roll och hur relationen mellan dem fungerade (Moser et al., 2006). 
 
Förståelse för behandlingen skapade följsamhet 
Malpass, Andrews och Turner (2008) studie visade att patienterna fick en god förståelse för 
betydelsen av en ökad fysisk aktivitet efter det att sjuksköterskorna hade förmedlat 
information och utbildning till patienterna. Vissa av patienterna i studien kunde också förklara 
hur egenvård som fysisk aktivitet, kunde hjälpa till att hantera sjukdomen. Detta ledde till att 
patienterna blev mer självständiga och ökade sin fysiska aktivitetsnivå (Malpass et al., 2008). 
Resultatet visade i Malpass et al., (2008) studie att patienter som fått egenvårdsinformation 
om både kost och fysisk aktivitet såg det lättare att genomföra flera livsstilsförändringar än 
bara en. Fysisk aktivitet var då ett stöd till patienterna som skulle ändra sina kostvanor. 
Sjuksköterskornas uppmuntran visade sig öka den fysiska aktiviteten hos patienterna och på 
så vis hjälpte det patienterna att även ändra kostvanorna vilket resulterade i sänkta 
blodsockernivåer (Malpass et al., 2008). 
 
Gruppundervisning och tvåvägskommunikation 
Sjuksköterskeledd gruppundervisning visade, i Adolfsson Thors, Starrin, Smide och Wikblad 
(2008) studie, att patienterna kunde dela med sig av sina erfarenheter till andra patienter med 
samma sjukdom. Gruppundervisningen ökade patienternas kunskaper om vad som hände i 
kroppen vid diabetes typ 2 och vad komplikationerna vid sjukdomen kunde få för följder. 
Intresset för sjukdomen och för att söka efter mera information tilltog också. Dessutom ökade 
patienternas självkänsla och egenvärde genom den positiva attityden som skapades i gruppen 
genom utbytet av erfarenheter. Uppmuntrande information som gavs av både 
sjuksköterskorna och de andra patienterna bidrog till en ökad säkerhet i livet för deltagarna 
(Adolfsson Thors et al., 2008).  
 
Enligt Adolfsson Thors et al., (2008) var det viktigt att låta patienterna delta aktivt genom att 
själva diskutera sina egna problem och funderingar, så kallad empowerment. Patienterna 
kände sig då mer fria och vågade ställa frågor utan obehag. Denna kommunikation visade sig 
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skapa en ömsesidig relation mellan sjuksköterskorna och patienterna vilket skapade 
gemenskap och en öppnare miljö (Adolfsson Thors et al., 2008).   
 
Hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten 
Inte förberedda på rollen 
En klar majoritet av sjuksköterskorna i Jallinoja et al., (2007) studie ansåg att det ingick i 
deras roll att informera, stödja och motivera patienterna till livsstilsförändringar genom 
egenvård, men bara hälften av dem ansåg själva att de hade tillräckligt med kunskap om 
ämnet. Sjusköterskor beskrev i Adolfsson Thors et al., (2004) studie att de förstod teoretiskt 
hur de skulle gå till väga när det undervisade patienterna men att de ofta kände osäkerhet inför 
att utföra det praktiskt. 

 
Understanding is one thing; putting it into practice is another matter (Adolfsson et al., 
2004, s. 321). 

 
Tidsbrist orsakade fokus på det medicinska 
Sjuksköterskorna påpekade i Jallinoja et al., (2007) studie att de själva hade ett för hektiskt 
schema för att hinna med att hjälpa patienterna på rätt sätt. Enligt Adolfsson Thors et al., 
(2004) ville sjuksköterskorna även ha mera tid till förberedelser innan mötet med patienterna 
men de upplevde att deras höga arbetsbelastning inte tillät det.  Merparten av 
sjuksköterskorna tyckte även att deras möten gick till mer praktiska saker, som 
undersökningar, diskuterar prover, mätning av blodtryck samt medicinrecept och inte till att 
diskutera patienternas egna funderingar och egenvårdsproblem. Enligt Nagelkerk et al., 
(2006) visade det sig även där att begränsade resurser var ett hinder vid diabetesvården. 
Likaså framkom det i Carey och Courtenay (2007) studie att sjuksköterskor inte hade fått 
någon utbildning om diabetes typ 2, vilket de gärna hade velat ha. 
 
Otillfredsställelse hos patienterna och sjuksköterskorna om följsamheten var låg 
Sjuksköterskor upplevde att det största hindret för patienterna, vid behandling eller egenvård 
som förändringar i livsstilen, var ovilja hos patienterna själva (Jallinoja et al., 2007). 
Patienterna var oftast medvetna om att de behövde ändra sitt beteende men saknade 
självdisciplinen som krävdes (Adolfsson Thors et al., 2008). Nagelkerk et al., (2006) beskrev 
att patienterna upplevde det svårt att komma ihåg att ta sina mediciner, svårigheter att hålla 
reda på medicineringen samt att komma ihåg att ta med sig medicinen när de lämnade 
hemmet. Adolfsson et al., (2004) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att det även var svårt 
för den äldre generationen att genomföra de rekommendationer som föreslogs på grund av 
hög ålder och den fysiska ansträngningen. Adolfsson Thors et al., (2008) belyste i studien att 
patienter som inte följde rekommenderade råd ofta kände sig skyldiga och hade ett bristande 
självförtroende.  
 
Att kontrollera och mäta resultat 
Sjuksköterskornas individanpassade tillvägagångssätt visade sig vara avgörande för att öka 
patienternas förmåga att lära sig om sin sjukdom och dess behandling (Adolfsson Thors et al., 
2004). Jallinoja et al., (2007) studien visade att en förbättrad diabeteskunskap, hos 
patienterna, i längden förbättrade den glykemiska kontrollen. Carey och Courtenay (2007) 
beskrev att sjuksköterskor trodde att de kunde bidra med att förbättra livskvaliteten hos 
patienter med diabetes typ 2. Patienterna som hade fått diabetesutbildning med regelbunden 
uppföljning rapporterade ett bättre humör och en hög tillit till att bedriva egenvård. De var 
också mer tillfredsställda med livet och tyckte själva att de kunde hantera sin sjukdom bättre. 
I Carey och Courtneay (2007) studie framkom även att en ökad mängd utbildning för 
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patienter med diabetes typ 2 hade en positiv effekt på bland annat den glykemiska kontrollen 
och längden på sjukhusvistelser. Patientutbildning, instruktioner för kontroll av blodsockret, 
anvisningar för insulin och näringsbehov visade sig minska antalet sjukhusvistelser avsevärt. 
Carey och Courtneay (2007) fick även fram att patienter som tidigare haft ett högt blodtryck 
hade ett väsentligt förbättrat blodtryck jämfört med utgångsvärdet efter utbildning och 
åtgärder genom egenvård. Andra upptäckter som framkom var att dödligheten hos patienter 
med diabetes typ 2 minskade om patienterna uppfyllde de mål om bland annat 
livsstilsförändringar, som hade tagits fram av sjuksköterskorna (Carey & Courtneay, 2007). 
 
Patienterna i Adolfsson et al., (2004) studie uppskattade när sjuksköterskorna gav en positiv 
coachning. Det gav patienterna inspiration och motivation till eget ansvar och självförvaltning 
(Adolfsson et al., 2004). I en annan studie visade det sig att det var viktigt med beröm vid 
positiva resultat och uppmuntran vid motgångar (Nagelkerk, Reick, & Meengs, 2006). Det var 
även betydelsefullt att sjuksköterskorna var goda lyssnare och att de uppmuntrade patienterna 
till att hitta egna lösningar på sina egenvårdsproblem så att de gemensamt kunde komma fram 
till olika lösningar under deras möten (Adolfsson et al., 2004). 
 

I think the biggest help for me has been my (practitioner)…in helping me figure out 
when I should test my blood and how often…both have given me things I should stay 
away from, things that I could eat and that has been a big help (Nagelkerk et al.,  2006, 
s. 155). 

 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet var att beskriva uppfattningar av sjuksköterskors hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2 
ur patienters och sjuksköterskors perspektiv, genom att göra en sammanställning av befintliga 
studier inom området. För att få ett så tydligt resultat som möjligt valdes att inte bara inrikta 
på sjuksköterskornas perspektiv utan även utifrån patientens perspektiv. Detta gjordes på 
grund av att sjuksköterskorna är beroende av patienternas förhållningsätt och utgångspunkt. 
För att sjuksköterskorna ska kunna bedriva en god omvårdnad på ett individanpassat sätt så 
måste helheten ses från bådas håll. Samarbetet och jämställdheten mellan sjuksköterskor och 
patienter är avgörande då båda är beroende av varandra för att kunna ge eller få en bra vård 
(SSF, 2008). De dubbla perspektiven kan ha haft en påverkan på resultatet då läsaren kan 
uppfatta detta som mångfacetterat men i detta fall ses det enbart som en styrka då syftet 
uppfyllts.  

 
Som metod valdes en litteraturstudie baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Kvalitativa forskningsmetoder används för att skaffa kunskap om mänskliga upplevelser och 
uppfattningar och kvantitativ forskningsmetoder används bland annat för att studera samband 
mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom (Willman et al., 2006). Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar användes för att inte utesluta några artiklar och för att de artiklar som 
hittades svarade bra på studiens syfte. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) kan det 
vara en fördel att litteraturstudier baseras på både kvantitativ och kvalitativ forskning. Detta 
på grund av att vissa områden kan vara begränsat utforskade och för att studera ett problem ur 
flera perspektiv vilket då ger en större möjlighet att förstå helheten. Enligt Backman (2008) 
skapas även en överblick för det valda ämnet genom den valda litteraturstudien. Styrkan med 
denna studie är att samtliga ingående artiklar är peer-reviewed, vilket innebär att de är 
granskade av sakkunniga inom området innan de publicerats. En litteraturstudie baserad på 
vetenskapliga artiklar valdes för att det kändes relevant för studiens syfte och tidigare 
forskning ville studeras. Därför valdes en litteraturstudie gjord på självbiografiska böcker bort 



10 
 

och likaså en empirisk studie. Genomförandet av en litteraturstudie innebär att skapa ny 
kunskap, samt att värdera och sammanställa kunskap på ett lämpligt sätt. För att utveckla den 
egna professionen och vara delaktig i arbetet är detta nödvändiga kunskaper (Gramskär & 
Höglund-Nielsen, 2008).   

 
Artikelsökningen gjordes i CINAHL och MEDLINE. Databaserna valdes då de är stora och 
täcker ett för studien relevant område (Willman et al., 2006; Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). Andra databaser undersöktes, så som PsycINFO, men utan tillräckligt bra resultat. Med 
lite bättre kunskaper om andra databaser kanske fler databaser kunnat användas och 
artikelsökningarna sett annorlunda ut. Båda författarna sökte i databaserna för att utöka 
chansen att hitta relevanta artiklar. De olika sökorden kombinerades och sökorden som 
återkom i många sökningar var type 2 diabetes, nurses och lifestyle. Sökorden skulle ingå i 
artiklarnas abstrakt för att avgränsa resultatet av sökningarna. Under arbetets gång uppkom 
nya sökord som även användes och kombinerades med de gamla, flera sökningar gjordes. Fler 
relevanta artiklar uppkom vid användandet av sökorden type 2 diabetes än vid diabetes och 
därför användes båda sökorden för att inte utesluta det ena. Dessa två söktes med ”OR” för att 
sedan kombineras med de andra sökorden (Bilaga 1). Enligt Friberg (2006) ska sökningen 
ringa in alla synonymer för att slutligen hitta det mest relevanta sökordet (Friberg, 2006). 
Artiklar som handlade om diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes uteslöts. Vissa av artiklarna 
hittades genom sekundär sökning genom referenser från litteratur och artiklar. Sekundär 
sökning är en process där nya idéer och mer litteratur kan hittas vilket är nödvändigt att 
tillämpa för att sökprocessen annars tar längre tid. Genom sekundär sökning ökar säkerheten 
att relevanta artiklar hittas och minskar risken för att inte mista bra litteratur (Friberg, 2006).  

 
Inklusionskriterierna är att artiklarna skulle vara publicerade år 2000 eller senare. Då 
artikelsökningen avslutades visade det sig att sökningen bara resulterat i artiklar som är 
publicerade från år 2003 och framåt. Detta har enbart påverkat studiens resultat positivt 
eftersom resultatet då blev mer aktuellt. Ingen geografisk avgränsning gjordes eftersom 
forskningen som fanns var begränsad. Likaså ansågs det inte orealistiskt att använda artiklar 
från olika länder då de utvalda delarna i resultatet överensstämde bra med svenska 
förhållanden.   

 
Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av ett modifierat protokoll efter Willmans et al., 
(2006) protokoll för kvalitetsgranskning. Detta gjordes för att garantera kvaliteten på 
artiklarna. Ett poängsystem utformades för att kunna dela in artiklarna i kategorierna bra, 
medel eller dålig. För att uppfylla kraven för bra kvalitet skulle artiklarna bland annat ha ett 
tydligt syfte, metod och resultat samt bedömas ha minst 15 poäng för de kvalitativa artiklarna 
och 20 poäng för den kvantitativa artikeln.  Detta på grund av att resultatet i studien skulle bli 
så tillförlitligt som möjligt. Utav de artiklar som inkluderades är sju artiklar av bra kvalitet 
och en är av medelkvalitet. Artikeln som endast uppfyllde medelkvalitet inkluderades 
eftersom artikeln var så pass relevanta till studiens syfte. Detta kan ha påverkat resultatets 
trovärdighet då den inte har lika hög tillförlitlighet som de andra artiklarna. Trovärdigheten i 
litteraturstudiens resultat kan därför ifrågasättas. Majoriteten av artiklarna är av bra kvalitet 
och därför tycks detta inte ha påverkat resultatets trovärdighet. Eftersom granskningen är en 
tolkning finns möjligheten att vissa artiklar inte skulle uteslutits om kvalitetsbedömningen 
skett annorlunda eller av andra granskare. Reviewartikeln kvalitetsgranskades också med det 
modifierade protokollet efter Willman et al., (2006), som de kvalitativa artiklarna. Detta kan 
ha varit negativt för studien då review innebär att en forskare skapat en personlig överblick på 
tidigare forskning och en sekundär tydning har gjorts (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). 
Denna artikel togs med i studien för att den ändå var relevanta för studiens syfte men 
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medvetenhet finns att en extra tolkning kan vara ett faktum och att detta kan ha en negativ 
påverkan. Valet att inte gå till primärkällorna för reviewartikeln var att de inte svarade mot 
föreliggande studies syfte, vilket reviewartikeln gjorde. Två av de inkluderade artiklarna i 
studien har delvis samma författare men detta ansågs inte ha någon större betydelse eftersom 
den ena artikeln belyser sjuksköterskornas perspektiv och den andra patientens. 
 
Resultatdelarna i de inkluderade artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys, som 
den framställs av Graneheim och Lundman (2004). Detta val gjordes på grund av att analysen 
var lätt att förstå. Eftersom Graneheim och Lundman (2004) analysmetod är baserad efter 
flera tidigare beskrivna analysmetoder kan analysarbetet sett annorlunda ut om metoderna 
från antingen Berg (2009) eller Burnard (1996) hade använts istället. Eftersom dessa 
analysmetoder är mer ingående beskrivna kan denna studies analysarbete blivit mer ingående 
och korrekt om Berg (2009) eller Burnard (1996) använts istället. Analysmetoderna ansågs 
svårare att tillämpa och därför valdes analysmetoden som den framställs av Graneheim och 
Lundman (2004) för denna studie istället. I analysen användes de meningsbärande enheterna 
som framkom vid översättningen. Från början var inklusionskriterier att artiklarna fick vara 
skrivna på både svenska och engelska för att inte utesluta relevanta artiklar. Artiklarna som 
användes i resultatet är alla skrivna på engelska eftersom sökningarna bara resulterade i 
engelska artiklar. De engelska artiklarna kan ha påverkat resultatet då missförstånd vid 
översättning och tolkning eventuellt förekommit och centrala delar i innehållet kan ha gått 
förlorat. Detta kan då minska trovärdigheten för studien och resultatet. För att minimera 
risken för misstolkningar lästes artiklarna först enskilt och sedan gemensamt. När de 
meningsbärande enheterna togs ut översattes de gemensamt och när olika tolkningar uppstod 
diskuterades översättningen. Studien har varit avsedd att göras utan tolkningar, alltså med en 
manifest analys (Friberg, 2006), men tolkningar kan ha skett omedvetet eftersom vissa 
kunskaper inom ämnet redan förekommer. Därför finns det en risk att analysen och resultatet 
omedvetet kan ha påverkats. Vissa svårigheter med att skapa kategorier uppstod vid 
analysarbetet då några av koderna liknade varandra och därför var svåra att placera. Koderna 
diskuterades då ytterligare gemensamt och underkategorier skapades för att förtydliga 
innebörden och göra resultatet mer överskådligt och lättförståeligt.  

 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att belysa hur sjuksköterskor och patienter uppfattar sjuksköterskornas roll i 
förhållande till personer med diabetes typ 2. Resultatet från de åtta vetenskapliga artiklarna 
resulterade i fyra kategorier: att uppmärksamma behov vid diabetes typ 2, att bygga upp 
egenvårdskapacitet, hot mot omvårdnad och egenvårdskapaciteten och att kontrollera och 
mäta resultat. Diskussionen belyser dessa fyra kategorier och de centrala delarna ur 
bakgrunden knyts samman med resultatet.  

 
Huvudfynden i denna studie talar för att sjuksköterskorna har en viktig och betydande roll för 
omvårdnaden vid diabetes typ 2. Det framkom även att sjuksköterskor delar det stora ansvaret 
med patienterna. Sjuksköterskornas uppgift är att ge information om behandling, men också 
stödja och motivera patienterna. Patienterna måste ta eget ansvar över sin sjukdom och över 
egenvården de är i behov av. Detta tar även Orem (2001) upp i sin egenvårdsteori, att det 
behövs ett samarbete mellan sjuksköterskorna och patienterna för att de ska få vägledning och 
komma igång med egenvården. I tidigare studier beskriver Funnell (2009) att dåliga kostvanor 
och för lite fysisk aktivitet är några riskfaktorer vid diabetes typ 2. Detta visas i resultatet, hur 
viktiga sjuksköterskors roller är i hälsoarbetet. Sjuksköterskors uppmuntran och stöd till 
egenvård, som fysisk aktivitet, resulterar i att patienterna ökar den dagliga aktiviteten och 
även är villiga att göra andra livsstilsförändringar (Malpass et al., 2008).  
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Studiens resultat visar att sjuksköterskors hälsofrämjande arbete har en betydelsefull roll för 
personer med diabetes typ 2. Sjuksköterskors uppgifter är att ge information om behandling 
och behandlingsalternativ så att patienterna själva kan jämföra och välja behandlingsform 
(Moser et al., 2006). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för den legitimerade 
allmänsjuksköterskan står det beskrivet att sjuksköterskorna ska ha förmågan att kunna 
identifiera och aktivt förebygga olika hälsorisker samt ha kunskap och förmågan att motivera 
patienter till att förändra sina livsstilsvanor. Sjuksköterskorna ska även kunna bedöma 
patienters resurser och förmåga till egenvård. I yrkesrollen ingår dessutom att undervisa och 
stödja patienterna för att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att motverka komplikationer 
i samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Det framkom också att 
sjuksköterskornas individanpassade tillvägagångssätt är avgörande för att öka patienternas 
kunskaper om både sjudomen och om behandlingen (Adolfsson Thors et al., 2004). Detta 
styrks i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som lägger stor vikt på den enskilda individen 
och på att sjuksköterskorna ska visa respekt för patienternas självbestämmande och integritet. 
Likaså visade sjuksköterskeledd gruppundervisning ha en positiv effekt. 
Gruppundervisningen ökade bland annat patienternas kunskaper om sjukdomen och vad de 
sekundära följderna kunde resultera i. Dessutom ökade patienternas självkänsla och egenvärde 
genom den positiva attityden som skapades i gruppen genom utbytet av erfarenheter 
(Adolfsson Thors et al., 2008).  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskor tror att de kan bidra med att förbättra livskvaliteten 
hos patienter med diabetes typ 2. Exempelvis resulterar diabetesutbildning till ett förbättrat 
humör och ett starkare självförtroende hos patienterna (Carey & Courtenay, 2007). 
Detta styrks av Pagels (2004) som beskriver hur engagemang och ansvarstagande hos 
patienterna bidrar till en ökad livskvalitet och en bättre egenvårdsförmåga, och att detta är 
beroende av en bra relation till sjuksköterskorna (Pagels, 2004).  

 
Studien visar att sjuksköterskors arbete är viktig för diabetesvården. Sjuksköterskors 
tillvägagångssätt beskrivs som avgörande för att öka patienters förmåga att lära sig om 
sjukdomen och dess behandling (Adolfsson Thors et al., 2004) och detta är alltså viktigt för 
ett framgångsrikt resultat i vårdarbetet. En framgångsrik diabetesvård ökar inte bara 
livskvaliteten hos patienterna utan minskar även antalet sjukhusvistelser och längden på 
sjukhusvistelser (Carey & Courtenays, 2007). Detta bevisar inte bara att patienterna mår 
bättre av en framgångsrik diabetesvår utan även att de blir mindre beroende utav sjukhusvård 
vilket i längden gynnar samhället. 
 
Resultatet beskriver att patienternas förtroende för sjuksköterskorna har stor betydelse för att 
patienterna inte ska känna rädsla och osäkerhet inför egenvårdsförmågan (Moser et al., 2006). 
Likaså framkommer det i bakgrunden i Pagels (2004) studie att patienterna känner stor tillit 
och förtroende till sjuksköterskorna och deras kunskaper och stöd i egenvården. Detta stärks i 
Ruderfelt och Axelsson (2004) studie i bakgrunden, att det krävs att både personerna som 
drabbats av diabetes typ 2 och deras anhöriga engagerar sig i sjukdomen för att kunna leva ett 
så normalt liv som möjligt (Ruderfelt & Axelsson, 2004). Malpass et al., (2008) visade i 
resultatet att det sociala stödet är av stor betydelse för patienterna då det gjorde det lättare för 
patienterna att acceptera sin sjukdom (Malpass et al., 2008). Positiv coaching, visade sig i 
resultatet, ge patienterna inspiration och motivation till eget ansvar. Sjuksköterskor ska även 
uppmuntra patienterna att hitta egna lösningar på sina egenvårdsproblem (Adolfsson et al., 
2004). Detta beskrivs även i Orems (2001) egenvårdsteori då fokus ligger på att patienterna 
ska ha ett eget ansvar för sin hälsa och bli så självständiga som möjligt. 
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Adolfsson Thors et al., (2004) beskriver i studien att sjuksköterskorna känner sig trygga i 
rollen som informatörer och de vet vad som är bästa för patienterna. Detta säger emot andra 
delar av resultatet då sjuksköterskorna i Adolfsson Thors et al., (2004) studie beskriver att de 
förstår teoretiskt hur de ska gå till väga när det undervisar patienterna men att de ofta känner 
osäkerhet inför att utföra det praktiskt (Adolfsson Thors et al., 2004). 

 
Resultatet visar även i Jallinoja et al., (2007) studie att sjuksköterskorna är överens om att 
patienterna ska ta eget ansvar för de livsstilsrelaterade besluten. Även enligt Moser et al., 
(2006) är det sjuksköterskornas uppgifter att ge information om behandling men det är 
patienterna som själva måste godta den föreslagna behandlingen och samtycka till 
behandlingsalternativen och att detta ska respekteras. Det är alltså upp till patienterna att 
jämföra och välja behandlingsalternativ och själva besluta på vilka nivåer och vilka 
behandlingsalternativ som de är beredda att genomföra (Moser et al., 2006). Även Orems 
(2001) teori fokuserar på att individen har ett eget ansvar för sin hälsa och att målet med 
omvårdnaden är att hjälpa patienterna att bli så självständiga som möjligt. Det föreslagna 
förändringarna är frivilliga och sjuksköterskorna ska möta patienterna på deras villkor (Orem, 
2001).  
 
I resultatet beskriver Jallinoja et al., (2007) att sjuksköterskor upplever att det största hindret 
för patienterna, till förändring i livsstilen eller behandling, är ovilja (Jallinoja et al., 2007). 
Likaså visar resultatet att patienterna är medvetna om att förändringar i livsstilen är 
nödvändiga men de saknar den självdisciplinen som krävs för att förändra livsstilen 
(Adolfsson Thors et al., 2008). Detta styrks i Pagels (2004) studie, där det beskrivs att 
patienterna misslyckas med egenvården av olika anledningar och den största orsaken är ovilja 
hos patienterna själva (Pagels, 2004). Ruderfelt och Axelsson (2004) studie visar då att 
personlig motivation är den största betydelsen för förändringsbenägenhet. Likaså styrks detta 
av Orem (2001), som beskriver att motivation har stor inverkan på hur patienterna klarar av 
egenvården. 
 
Sammanfattningsvis skildrar resultatet att omvårdnaden är viktig för en lyckosam behandling 
av diabetes typ 2 och att sjuksköterskorna har en betydande roll.  
 
SLUTSATS 
 
I studien framkommer att sjuksköterskors roll vid sjukdomen och till patienterna är betydande 
för patienternas livssituation. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskorna låter patienterna 
själv ta ansvar över sjukdomen och fatta de avgörande besluten om behandlingen.  
Sjuksköterskorna måste individanpassa vården efter patienternas egna resurser och behov för 
att kunna skapa de bästa möjligheterna för patienterna och för att minimera risken för 
missförstånd. Gruppundervisning och empowerment visade sig vara bra sätt att nå fram till 
patienterna på.  Lika så upplever sjuksköterskor att de behöver få ordentligt med tid avsatt för 
att kunna stärka patienternas egenvårdskapacitet. Många sjuksköterskor anser att det är en del 
av deras arbete att informera, stödja och motivera patienter men att varken tiden eller deras 
kunskaper är tillräckliga. Ett samband har även setts mellan god följsamhet till egenvården, 
sänkta glykosvärden och sänkt blodtryck. Resultatet av sjuksköterskornas undervisande och 
stödjande funktion visar en förbättrad livskvalitet, ett bättre humör och en högre tillit till att 
bedriva egenvård för patienterna. Sjuksköterskorna bidra alltså till både fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. 
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Antalet personer med diabetes typ 2 kommer fortsätta öka och för att möta de framtida 
behoven av en god omvårdnad kommer utbildning av personal inom vården vara betydelsefull 
och nödvändig. Fortsatt forskning inom området kan vara viktigt eftersom diabetes typ 2 är ett 
globalt problem som drabbar allt större delar av världen vilket innebär att området borde 
utforskas mer. 
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Bilaga 1 
Tabell 2. Artikelsökning  
 
Nedan följer hur artiklarna söktes genom de två databaserna. Type 2 diabetes eller diabetes är återkommande i varje sökning, dessa två 
kombinerades med ”OR” för att sedan sättas samman med övriga sökord och den Booleska söktermen ”AND”. Varje sökord anges med en siffra 
och med plustecken för att visa sökkombinationen. Plustecknet ersätter den Booleska söktermen ”AND”. Under rubriken artikelöversikt visas 
numret på den valda referensen som återfinns i bilaga 2.  
 
Sökord 

1. Type 2 Diabetes / Diabetes 
2. Lifestyle 
3. Nurses 

4. Care 
5. Nurse-led 
6. Lifestyle changes  

 
 
 

Databas: 
CINAHL 
 

   Databas: 
MEDLINE 

   Manuell  
Sökning 

Sökord Antal träffar Antal valda 
artiklar 

Referensnummer Sökord Antal träffar Antal valda 
artiklar 

Referensnummer Referensnummer 

1 + 2 + 3 29 2 6 1 + 2 + 3 9 1 6 2 

1 + 2 + 3 + 4 11 2 6 1 + 2 + 3 + 4 4 1 6 4 

1 + 2 + 4 + 6 20 1 5 1 + 2 + 4 + 6 23 0 / 5 

1 + 3 + 4 + 5 15 3 1, 3, 7 1 + 3 + 4 + 5 1 1 3 8 
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Bilaga 2 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Beskrivning av studien 
 
Tydlig avgränsning/ 
problemformulering?  JA-3  NEJ-0  VET EJ-0 
 
Är kontexten presenterad?   JA-1  NEJ-0 VET EJ-0 
 
Etiskt resonemang?  JA-1  NEJ-0 VET EJ-0 
 
Urval  
Relevant?   JA-2 NEJ-0 VET EJ-0  
 
Strategiskt?   JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Metod för  
Urvalsförfarande tydligt beskrivet? JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Datainsamling tydligt beskriven? JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Analys tydligt beskriven?  JA-2 NEJ-0  VET EJ-0 
 
Giltighet 
Är resultatet logiskt, begripligt? JA-3 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Kommunicerbarhet 
 
Redovisas resultatet klart & tydligt JA-3 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Redovisas resultatet i förhållande till   
en teoretisk referensram?  JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Genereras teori?  JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 
Är beskrivning/analys adekvat? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
BRA 15-20 MEDEL 12-14    DÅLIG 0-11 

Kommentar 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Granskare (sign)____________________________ 
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Modifierat efter: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad 
Omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur . 
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Bilaga 3 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 
Beskrivning av studien 
 
Forskningsmetod - 0 RCT CCT (ej randomiserad) 
  Multicenter, antal center_______ 
  Kontrollgrupp/er 
 
Patientkarakteristika - 0 Antal _______ 
  Ålder_______ 
  Man/Kvinna_______ 
 
Kriterier för exkludering 
 
Adekvata exklusioner JA-1 NEJ-0 
 
Intervention 
___________________________________________________________________________ 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Urvalsförfarandet beskrivet? JA-1 NEJ-0 
 
Representativt urval?  JA-2 NEJ-0 
 
Randomiseringförfarande   JA-1 NEJ-0 VET EJ-0 
beskrivet?  
 
Likvärdiga grupper vid start? JA-2 NEJ-1 VET EJ-0 
 
Analyserade i den grupp som de JA-1 NEJ-0  VET EJ-0  
randomiserades till?   
 
Blindning av patienter?  JA-1 NEJ-2  VET EJ-0 
 
Blindning av vårdare?  JA-1 NEJ-2 VET EJ-0 
 
Blindning av forskare?  JA-1 NEJ-2 VET EJ-0 
 
Bortfall 
 
Bortfallsanalysen beskriven? JA-1 NEJ-0 
 
Bortfallsstorleken beskriven? JA-1 NEJ-0 
 
Adekvat statistik metod?  JA-2 NEJ-0 
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Etiskt resonemang?  JA-1 NEJ-0 
 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
 
Är instrumenten valida?  JA-2 NEJ-0 
 
Är instrumenten reliabla?  JA-2 NEJ-0 
 
Är resultatet generaliserbart? JA-2 NEJ-0 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 
statistik signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
BRA 20-25 MEDEL 15-19  DÅLIG 0-14 

Kommentar 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Granskare (sign) _______ 
 
 
Modifierat efter: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad 
Omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur . 
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Bilaga 4  
Tabell 3. Artikelöversikt 
 

Referens-
nummer  

Författare 
År 
Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
 
 

1 Adolfsson Thors et al., 
(2004) 
Patient Education and 
Counseling 
 
Sverige 

Implementing 
empowerment group 
education in diabetes 

Syftet var att förstå hur 
läkare och sjuksköterskor 
inför och genomför 
empowerment 
grupputbildning i diabetes 
vården. 

 Interventionsstudie där 
empowermentstrategi testats. 
Utvärdering med 
fokusgruppsintervjuer post-
intervention. Analys med 
komparativ metod. 

Resultatet visade en konflikt i de 
olika rollerna. Läkare och 
sjuksköterskorna visste sina roller 
i den traditionella metoden, men 
inte med avseende på 
empowermentstrategin. Samtidigt 
som de började ett nytt sätt att 
arbeta, hade deras roll förändrats 
från att vara en expert till att bli en 
facilitator.  
 

BRA 

2 Adolfsson Thors et al., 
(2008) 
International Journal 
of Nursing Studies 
 
Sverige 

Type 2 diabetic patients’ 
experiences of two 
different 
educational approaches - 
A qualitative study 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
patienters upplevelser av 
att delta i ett 
empowermentgrupp  
utbildningsprogram eller 
individuell rådgivning. 

28 patienter från sju 
vårdcentraler intervjuades. Av 
dessa hade 14 fått individuell 
rådgivning och de återstående 
14 hade också deltagit i 4-5 
empowermentgruppträffar. 
Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

Tre huvudkategorier framkom ur 
intervjuerna: Relationer, Lärande 
och kontroll av sjukdomen. 

BRA 

3 Carey & Courtenay 
(2007) 
Journal of Nursing & 
Healthcare of Chronic 
Illnesses 
 
 Storbritanien  
 
 
 
 

A review of the activity 
and effects of nurse-led 
care in diabetes 

Syftet med studien var att 
systematiskt sammanfatta 
och granska den nuvarande 
verksamheten och 
effekterna av 
sjuksköterskans påverkan 
vid diabetesvården.  

Litteraturstudie där 22 
relevanta publikationer 
användes.  

Resultadet visade att 
sjuksköterskor är involverade i 
vissa områden av diabetesvården. 
Som utbildning, individualiserad 
vård, patientsäkerhet, främjande 
av egenvård och psykologiskt 
stöd. 

MEDEL 
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4 Holmström & 
Rosenqvist 
(2005) 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
Sverige 

Misunderstandings about 
illness and treatment 
among patients with type 
2 diabetes 
 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
missförstånd som  
svenska patienter med 
diabetes typ 2 har om sin 
sjukdom  
och behandling. 

Videofilmade intervjuer med 
18 personer med diabetes typ 
2 i mötet med 
sjukvårdspersonal. 

Fem kategorier framkom: 
1. Diabetes type 2 är ingen ”riktig” 
diabetes. 
2. Komplikationer – 
skräckversioner eller 
undertryckande 
3. Egenkontroll av blodglukos och 
medicin är en rutin. 
4. Inte ett inlärningsverktyg  
5. Diet – det viktiga är att minska 
fett och “fysisk aktivitet är bra, 
säger de till oss”.  
 

BRA 

5 Jallinoja et al., 
(2007) 
Scandinavian Journal 
of Primary Health Care 
 
Finland 

The dilemma of patient 
responsibility for 
lifestyle change: 
Perceptions 
among primary care 
physicians and nurses 

 

Syftet var att undersöka 
läkares och 
sjuksköterskors syn på 
patienten och yrkesroller i 
förvaltningen av 
livsstilsrelaterade 
sjukdomar och deras 
riskfaktorer. 

 

En kvantitativ studie i form 
av enkäter för 
sjukvårdspersonal med fokus 
på vuxnas fetma, höga 
blodfetter, högt blodtryck, 
diabetes typ 2 och rökning. 

 

En majoritet höll med om att 
patienternas ovilja att ändra sin 
livsstil var ett hinder för 
livsstilsförändringar. 
Sjuksköterskor var överens om att 
ge information, motivera och 
stödja patienter i 
livsstilsförändringar var en del av 
deras uppgifter.  
 

MEDEL 
 

6 Malpass et al., 
(2008) 
Patient Education and 
Counseling 
 
Storbritanien 

Patients with Type 2 
Diabetes experiences of 
making multiple lifestyle 
changes: A qualitative 
study 

I syfte var att bedöma om 
patienter med diabetes typ 
2, upplevde ökad fysisk 
aktivitet som ett stöd eller 
hinder till att göra 
kostförändringar och om 
patienter tyckte att flera 
livsstilsförändringar 
förenklade eller försvårade 
processen. 

Randomiserad studie. 
Djupintervjuer med 30 
personer. Personerna 
intervjuades 6 och 9 månader 
efter randomiseringen. 

Resultaten visar att kost och 
motion kan ha positiv inverkan på 
andra beteenden. Det visade sig att 
patienter använder sig av flera 
livsstilsförändringar, för att uppnå 
mål och som stöd till sin sjukdom. 
 
 
 
 
 
 

BRA 

7 Moser et al., 
(2006) 
International Journal 
Of Nursing Studies 

Competency in shaping 
one´s life: Autonomy of 
people with type 2 
diabetes mellitus in a 

Syftet med denna studie 
var att skildra hur personer 
med diabetes typ 2, som 
vårdas av 

Modifierad teori. 
Författarna intervjuade 15 
personer med diagnostiserad 
diabetes typ 2. 

Resultatet delades in i 7 
kategorier: Identifiering, 
självförvaltning, välkomnande 
paternalism, delade 

BRA 
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Nederländerna 

nurse-led, shared-care 
setting: A qualitative 
study 

diabetessjuksköterskor 
med specialistkompetens i 
en delad-vårdenhet, visade 
självständighet 

beslutsfattande, relation, 
självbestämmande och planerad 
övervakning. 

8 Nagelkerk et al., 
(2006) 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
USA 
 

Perceived barriers and 
effective strategies to 
diabetes self-
management 

Studiens syfte var att 
rapportera upplevelser av 
hinder och effektiva 
strategier för 
självförvaltningen vid 
diabetes typ 2.    

24 personer med diagnosen 
diabetes typ 2 rekryterades till 
att delta i en av tre 
bandinspelade fokusgrupper. 

Det vanligaste hindret var brist på 
kunskap. De positiva som 
personerna upplevde var att de 
utvecklade ett samarbete och fick 
en positiv attityd.    

BRA 
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Bilaga 5  
Tabell 4. Exempel på analysarbete  
 
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 
In the empowerment group, relationships 
between the facilitators and the patients were 
characterized by mutual trust. 

I empowermentgruppen, relationer 
mellan handledare och patienterna 
kännetecknades av ett ömsesidigt 
förtroende 
 

Relationen 
kännetecknades av ett 
ömsesidigt förtroende 

Ömsesidigt förtroende 
Gruppundervisning 

Bygga upp 
egenvårdskapacitet  
 

A clear majority of both physicians and 
nurses considered that information provision, 
and motivating and supporting patients in 
lifestyle change are part of their tasks 

Sjuksköterskor ansåg att det var 
deras uppgift att ge information, 
motivera och stödja patienter till 
livsstilsförändring 

 

Sjuksköterskans uppgift 
att ge information och 
motivera 

Informatör 
Motivera  
Stödja 

Sjuksköterskans roll och 
stöd vid egenvården 
 

They stick to a regular follow-up plan. They 
assume that planned surveillance offers a 
degree of control over diabetes. It is also used 
to prevent or detect secondary long-term 
complications at an early stage 

De använder sig av en 
regelbunden uppföljningsplan för 
att skapa kontroll över sjukdomen. 
Detta görs för att förhindra eller 
upptäcka komplikationer i ett 
tidigt stadium.    

 

Regelbunden 
uppföljning skapar 
kontroll över sjukdomen 

Skapar kontroll 
Förhindra och upptäcka 
komplikationer 
Egenvårdskapacitet 

 

Resultat av egenvården 
och undervisningen  

 

A majority of physicians and nurses 
considered that patients’ unwillingness to 
change is always or nearly always a key 
barrier to treatment 

Sjuksköterskor ansåg att 
patienternas ovilja till 
förändringar är alltid eller nästan 
alltid ett centralt hinder för 
behandling 

 

Patientens ovilja Hinder till behandling 
Låg följsamhet 

 

Hot mot vården  
 

 

A majority of physicians and nurses were of 
the opinion that patients must be assigned 
responsibility for the self-care 
 

Sjuksköterskor ansåg att 
patienterna måste ges eget ansvar 
för egenvården 

 

Eget ansvar Att ge eget ansvar är viktigt Öka egenvårdskapaciteten  
 

Participants surveyed reported that they were 
engaged in education, individualized care, 
patient safety, promotion of self-care, 
acquisition of physical skills and 
psychological support. 

Engagerade i utbildning, 
individualiserad vård, 
patientsäkerhet, främjande av 
egenvård, förvärv av fysiska 
färdigheter och psykologiskt stöd. 

 

Sjuksköterskans 
uppgifter 

Utbildning  
Individuell vård 
Patientsäkerhet 
Främjande av egenvård 
Förvärv av fysiska färdigheter  
Psykologiskt stöd 

 

Sjuksköterskans roll och 
stöd vid egenvården 
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Additionally, these nurses were more likely to 
believe that they could make a difference to 
the quality of life of patients 

Dessutom var dessa 
sjuksköterskor mer benägna att tro 
att de kunde göra en skillnad för 
livskvalitet för patienter 

Kan göra skillnad Bättre livskvalitet Upplevda och mätbara 
resultat 
 
 
 

They stated that they had a heavy workload. 
For that reason they felt there was not enough 
time to prepare as much as they wanted 

De uppgav att de hade en hög 
arbetsbelastning och av det skälet 
fanns det inte tillräckligt med tid 
till förberedelser 
 

Hög arbetsbelastning Hög arbetsbelastning och 
tidsbrist   
 

Inte förberedda på rollen  
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