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Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat stort de senaste åren. Idag har cirka 300 000 av 

Sveriges befolkning sjukdomen och varje år läggs nära sju miljarder av vårdbudgeten på 

sjukdomen och dess komplikationer. En stor del av behandlingen finns inom ramen för 

egenvården och individen har ett stort personligt ansvar, men ansvaret med att skapa ett 

hållbart livsmönster kräver stöd och hjälp. Tidigare studier visar att det finns ett gap 

mellan den information som vårdpersonalen ger och det livsmönster som personerna har. 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar motivationen för egenvården hos 

personer med diabetes typ 2. Författaren vill därigenom öka informationen kring aspekter 

som sjuksköterskan i sin profession bör beakta vid motivationsarbete med personer med 

diabetes typ 2. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie baserad på fem 

kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar, vilka är analyserade med inspiration av Friberg 

(2006) och Graneheim och Lundman (2004). Resultatet visade att vid motivationsarbete 

är det av stor vikt att välja ett bra arbetssätt/metod, ha god kompetens, involvera familjen 

och ge stöd, stärka individens självkänsla samt att identifiera hinder och upprätta 

realistiska mål. Slutsatsen är att motivationsarbete är ett komplext arbete som utgår ifrån 

individens individuella förutsättningar. Välutbildad personal är mycket viktigt för att i 

framtiden kunna möta behoven hos den alltmer ökande andelen personer med diabetes 

typ 2. 
 

Nyckelord: Diabetes Typ 2, Livsstil, Motivation, Psykologisk hälsa, Sjuksköterska, 

Utbildning.  
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INLEDNING 

 

Diabetes är sjukdom vars frekvens kraftigt stiger. Under de senaste tjugo åren har en 

ökning med 40 procent skett. Idag har cirka 300 000 diagnosen diabetes typ 2 men enligt 

WHO kommer siffran att stiga till cirka 400 000 fram till år 2030. Kostnaderna för 

sjukdomen och dess komplikationer är mycket höga, varje år läggs nära 10 procent av 

den totala sjukvårdbudgeten det vill säga en kostnad på cirka 7 miljarder (SBU, 2003). 

Sjukdomen är komplex eftersom stor del av behandlingen ligger inom ramen för 

egenvården - den vård som syftar till att upprätthålla liv och skapa välbefinnande/hälsa 

genom aktivt handlande. I rollen som sjuksköterska kommer diabetes typ 2 patienter vara 

vanligt förekommande och välutbildad personal kommer att bli nödvändig för att bemöta 

behoven hos den alltmer växande andelen äldre diabetiker (Socialstyrelsen, 2005). 

Aktivt handlande är nära knutet till begreppet motivation, vilket har sitt ursprung i latinets 

”movere” som betyder ”att sätta i rörelse”. Motivation kan ses som drivkraften bakom allt 

mänskligt handlande eller som en strävan efter att leva så meningsfullt som möjligt. 

Enligt nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram ska varje legitimerad 

sjuksköterska i mötet med en patient kunna identifiera det specifika behov av information 

som finns, men studier visar idag på att det finns ett stort gap mellan den information som 

ges och följsamheten hos patienten (Attvall & Lorenz, 1997). Vad är det som brister? 

Råder det kanske en allmän målomedvetenhet? Är det kanske samhället som ställer alltför 

höga krav på individen? Genom egna vårderfarenheter väcktes tanken kring vad som 

skiljer dem som lyckas med att upprätta hålla god egenvård från dem som inte gör det, en 

del av svaren ryms sannolikt inom ramen för den ”motiverande maktens magi”. Navet i 

hjulet som drev denna litteraturstudie var fascinationen kring det som påverkar 

människors val i livet.  

 

 

BAKGRUND  

 

I bakgrunden redovisas; Definition av sjukdomen diabetes typ 2 dess prevalens och 

samhällskostnader, de mål och rekommendationer för behandling som finns idag, 

sambandet mellan sjukdomen och livsstilen samt ”egenvård” specifikt. Vidare belyses 

betydelsen av god kommunikation och stöd från vårdgivare och familj, därefter ges en 

inblick i motivationens betydelse. Avslutningsvis presenteras förslag på arbetsmodeller 

att utgå ifrån vid motivationsarbete. De arbetssätt som presenteras är Empowerment, 

Motiverande samtal - Transtheortiska modellen, Coaching - sist följer en modest 

genomgång av olika Inlärningssätt/stilar och hälsorådgivarens tio ledord.    

 
Diabetes typ 2  
 
Diabetes typ 2 kännetecknas främst av två tillstånd, dels frisätter de insulinproducerande 

betacellerna i bukspottskörteln mindre mängd insulin än normalt, och dels reagerar organ 

som lever, muskler och fett sämre på hormonet. Insulinets ”dörröppnade” effekt fungerar 

därmed inte optimalt och sockret i blodet kommer inte in i cellerna där energin behövs. 

Forskningen uppvisar idag en rad negativa följder av att leva med höga blodglukosvärden 

under lång tid – bland annat ändras blodets innehåll av fett och proteiner, likaså påverkas 

blodets förmåga att koagulera. Detta innebär att förhöjda blodsockervärden även skapar 

andra rubbningar i ämnesomsättningen, och kroppens vävnader och organ påverkas på 

flera sätt negativt (Alvarsson et al, 2007). Risken att drabbas av sena komplikationer är 
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stor, betydande vårdresurser krävs samtidigt som patienten många gånger drabbas av 

smärta, lidande och i vissa fall bestående handikapp. Majoriteten av dem som insjuknar i 

diabetes typ 2 kommer att dö i förtid till följd av komplikationer, vanligast är någon form 

av kardiovaskulär sjukdom, risken är två till fyra gånger högre än hos icke-diabetiker 

(Sjöholm, 2008). 

 
Orsaker och riskfaktorer  
Genetiska faktorer och miljö spelar stor roll för utvecklandet av sjukdomen, men 

forskning pekar idag alltmer på sambandet mellan sjukdomens uppkomst och en osund 

livsstil. Livsstilsfaktorer som påverkar insulinkänsligheten negativt har bland annat visat 

sig vara övervikt, bukfetma, låg fysisk aktivitet, rökning och långvarig stress (Alvarsson 

et al, 2007). Bland riskfaktorerna ses Body Mass Index (BMI) - värden över 25 

kilo/kvadratmeter eller midjemått större än 80 centimeter för kvinnor respektive 94 

centimeter för män. Vid rökning och stress frisätts stora mängder kortisol och adrenalin, 

dessa hormon verkar hämmande på de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så 

att mindre mängd insulin produceras (Alvarsson et al, 2007).  

 
Prevalens och samhällskostnader  
Sjukdomens förekomst har ökat stort världen över. Under mitten av 1980- talet var cirka 

30 miljoner människor drabbade av någon form av diabetes - idag är siffran 180 miljoner. 

De värst drabbade länderna är - Indien, Kina, USA, Indonesien och Japan (WHO, 2008a). 

I både Japan och USA finns numera en stor andel barn och ungdomar som till följd av 

ökat energiintag och fetma har diabetes typ 2. Studier visar att 40 procent av diabetes typ 

2 patienterna i USA idag utgörs av yngre personer i åldrarna 10- 19 år och varje år läggs 

uppemot 100 miljarder dollar på sjukdomen och dess komplikationer (Fagot - Campagna, 

2000, Rosalind & Peters, 2004). I Asien fanns inte sjukdomen för 50 år sedan men idag 

har förekomsten ökat stort och då framförallt i de områden som har anammat den 

västerländska livsstilen – i media har det talats om en befarad ”diabetesexplosion” (SBU, 

2003). År 2006 antog FN:s generalförsamling en resolution i vilken medlemsländerna 

erkänner diabetes som ett hot för den globala hälsan och FN uppmanar därigenom alla 

medlemsländer till tydliga nationella mål för att förebygga diabetes (Alvarsson et al, 

2007). Överallt i världen är sjukdomen vanligare hos personer med lägre utbildningsnivå 

och frekvensen är högre bland män än bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I Sverige har ungefär 300 000 personer diabetes typ 2 idag, år 2030 förväntas siffran ha 

stigit till cirka 400 000 (WHO, 2008b). Hälften av dem som insjuknar är över 65 år, men 

sjukdomen har idag krupit sig allt lägre ner i åldrarna även nationellt. Varje år läggs cirka 

10 procent av den totala sjukvårdsbudgeten på sjukdomen och dess komplikationer. Detta 

motsvarar ungefär 7 miljarder eller uppemot 30 000 konor/patient/år (SBU, 2003). 

 

Mål och rekommendationer vid behandling    
 

Flertalet nyare studier betonar att målet med all diabetesbehandling är att personerna 

under så lång tid som möjligt kan ha normala blodsockervärden. När kroppens normala 

blodsockervärden efterliknas minskar riskerna för senkomplikationer som till exempel 

påverkan på ögon, njurar, hjärta och nerver (Alvarsson et al, 2007). Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd (1999) innefattar behandling av diabetes typ 2 

kostförändring med viktnedgång och ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har positiv 

inverkan på glukosomsättningen, i det direkta skedet ökar upptag av glukos och 

långsiktligt ökar insulinkänsligheten i musklerna. Att reducera vikten har också en positiv 
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inverkan i målet att nå låga blodsockervärden (Alvarsson et al 2007). Vanligast är någon 

av följande tre behandlingsformer; ”Icke-farmakologisk behandling 

(livsstilsförändringar), ”Icke-farmakologisk behandling i kombination med orala 

antidiabetika” eller ”Icke-farmakologisk behandling i kombination med insulin”  

Behandlingen bör i initialskedet inriktas på ”kunskaper i egenvård, psykosociala 

konsekvenser och etablerande av ett självtestprogram som är anpassat för patienten” - 

målen ska alltid skapas utefter patientens ålder, associerade sjukdomar och livssituation.  

Det är inte ovanligt att tecken på mikro- och makrovaskulära senkomplikationer finns 

redan då diagnosen ställs. Det vanligaste är hypertoni vilket ses hos cirka 50 procent, 

även blodlipidrubbningar och övervikt ses hos flertalet (Socialstyrelsen, 1999).  

 
Egenvård 
 

Eftersom sjukdomen hela tiden är närvarande och påverkar individen i arbete/skola och 

fritid, krävs det mycket av individen själv för att lyckas med behandlingen. Med 

egenvård menas de aktiviteter som personen utför för att upprätthålla liv, välbefinnande 

och hälsa. Kraven på individen kan upplevas stora, men enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård och behandling vid diabetes (1999), krävs följande förutsättningar för 

att en god egenvård ska bli verklighet;  

 

”Utbildning given av välutbildad vårdpersonal, ett individuellt avpassat 

utbildningsprogram som är problemorienterat och interaktivt, återkommande 

patientutbildning där patientens ökande erfarenhet är en viktig resurs samt aktiv 

samverkan”. 

 

Målet med egenvården är att ge patienten de nödvändiga kunskaper som krävs för 

kontroll över sin diabetes. Patienten ska kunna känna situationssäkerhet och att han/hon 

kan ansvara för skötseln av sjukdomen på ett medvetet sätt. En viktig del är de 

psykosociala aspekterna, känslor och problem måste ventileras - kontinuerlig utbildning 

och beteendeträning kan vara positivt (Socialstyrelsen, 1999). Enligt Polonsky (2002, 

s.27) är de två främsta vinsterna med god egenvård;   

 

”En positiv inverkan på framtida komplikationer med ett positivare och aktivare liv 

i framtiden och en positiv inverkan på kortsiktiga komplikationer med ett friskare 

och aktivare liv genast”.  

 

Det finns forskning som tyder på att de som inte vill lära sig om sjukdomen och inte 

upprätthåller egenvården är de som är mest rädda för konsekvenserna. Rädslan gör att 

dessa personer ägnar sig åt tillfällets nöje och missköter därmed egenvården – 

motivationen finns, men ägnas åt andra saker (Gillbrand & Flynn, 2001). Det som i de 

flesta fall skiljer de som lyckas med sin egenvård från de som inte gör det är enligt 

Strömberg (2002) förmågan att sätta upp mål. Vidare menar han att de som lyckas har i 

större utsträckning tagit till sig informationen och skaffat sig egna kunskaper och 

färdigheter inom sjukdomen och hur den fungerar. Att förändra sin livsstil kan ibland 

kännas överväldigande men genom att integrera nya livsmönster successivt minskar 

också risken för ouppnåeliga mål. Det är viktigt att patienten i den nya situationen blir en 

aktiv deltagare (Mamhadir & Lundman, 2004, Almås, 2006). I tidigare studier 

framkommer att patienterna själva ville ha ansvar för sin sjukdom samtidigt som de ville 

att sjuksköterskan skulle ge stöd och finnas för dem när svåra situationer uppstod 

(Hörnsten et al, 2005). 
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Resultaten är entydiga; goda kostvanor, regelbunden motion och mental träning minskar 

riskerna, dels för att drabbas av sjukdomen och dels för att minska sjukdomens 

omfattning eller till och med att få sjukdomen att helt försvinna. Studier utförda i Kina 

under en sexårsperiod visar att kombinerad kost och träning minskar risken att insjukna i 

diabetes typ 2 med 42 procent. Endast kostomläggning minkar risken med 31 procent och 

enbart träning minskar risken med hela 46 procent. Kostomläggningen i studien innebar 

extra tillskott av grönsaker, minskat alkoholintag och minskat intag av enkla sockerarter. 

Träningen innebar cirka 30 minuters promenad och fem minuter med intensivare träning 

som till exempel hoppa hopprep. Studier med likvärdiga resultat finns även utförda i 

Finland, där resultatet visade att kombinerad diet och fysisk aktivitet minskade riskerna 

att utveckla sjukdomen med hela 58 procent inom en treårsperiod (Rosalind & Peters, 

2004).  

 
Kommunikation och stöd  
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL,1982:763) är målet för hälso- och sjukvården ”en 

god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen” i samma lag framgår också 

att ”vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten” . Enligt socialstyrelsen (1995:5) ska varje legitimerad 

sjuksköterska i mötet med en patient kunna identifiera det specifika behov av information 

som finns. För att kunna ge detta på ett meningsfullt och bra sätt krävs bland annat 

gedigen kunskap om sjukdomen, social kompetens och förmågan att möta patienten på 

den nivå som behövs. Att drabbas av sjukdom gör att nuet blir extra påtagligt, 

morgondagens likväl som gårdagens sysslor känns mindre viktiga. Sjukdom kan medföra 

känslomässiga svängningar, osäkerhet och kanske också en längtan efter stöd och 

förståelse från andra. När patienten upplever maktlöshet och otrygghet har detta ofta ett 

samband med brist på kunskap och kontroll över sin egen kropp - sitt eget liv. God 

kommunikation som inte bara består av ord utan även av gester, ljud, kroppsställningar 

och rörelser är avgörande för en väl fungerande relation. En sådan relation är mycket 

viktig och utgör fundamentet i egenvården. Idag finns flera studier vars resultat visar att 

samtal inom omvårdnaden verkligen kan leda till ökad fysisk aktivitet (Di Lorento et al, 

2003).  

 

Viktigt att beakta är patientens upplevelse av egenvärde och tidigare självbild även 

faktorer som kontakt med andra människor – det sociala sammanhanget är av betydelse. 

Mål ska alltid vara realistiska och möjliga att uppnå. När patienten själv är delaktig i 

uppsättande av mål blir de mer konkreta och lättare att sträva efter, inlärning är en 

process vilkens verkan berikas ju fler sinnen som involveras (Almås, 2006). Katie 

Eriksson är teoretikern som betonar vikten av patienten som aktiv deltagare i målet att 

tillgodogöra sig ny kunskap och bli självständig i sin omvårdnad. Med begreppen ansa, 

leka och lära visar hon på vårdandets olika steg. Till ansningen hör alla de vårdande 

handlingar som ges till patienten medan begreppet leka innebär att patienten blir delaktig 

i vården - leken ska vara kravlös/lättsam - då bidrar den enligt Eriksson till att främja 

patientens anpassningsprocess. Patienten kan genom aktivt deltagande lättare ta in ny 

information, införliva nya roller och förändra sin självbild - varje gång en människa får 

bekräftelse ges hon mod och kraft att utvecklas vidare i livet. Lärandet ingår naturligt i 

vårdhandlingarna och ska ske kontinuerligt, genom lärandet skapas självständighet, 

självförverkligande och mognad hos patienter - nya möjligheter öppnas och hinder kan 

övervinnas (Eriksson, 1987).    
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Det finns forskning som visar på att personer med diabetes 2 ibland anser att 

vårdpersonalen har bristande information att ge och att den information som ges ibland är 

standardiserad (Hörnsten et al, 2005). I en annan studie framgår att de flesta 

diabetespatienter vet att det är viktigt att sträva efter ett stabilt blodsocker, men inte 

varför och utan förståelse för sjukdomen upplevs de uppsatta målen lätt som 

verklighetsfrämmande (Gillbrand & Flynn, 2001). De patienter som inte klarar av den 

metaboliska kontrollen upplever sig inte ha tillräcklig information, de förstår inte nyttan 

av behandlingen och upplever ansvaret för sjukdomen som en börda (Wikblad, 1991).  

 

De flesta som insjuknar har behov av ett starkt stöd, dels från familj och vänner och dels 

från stödgrupper och vårdpersonal. I tidigare studier framgår att patienterna själva skulle 

uppleva det positivt om en och samma person kunde informera om alla de nödvändiga 

livsstilsförändringarna. Det är viktigt att ha en omgivande miljö där det finns trygghet 

och bekräftelse och där man känner sig välkommen och blir tagen på allvar (Pooley et al, 

2001). En rad teoretiker betonar vikten av familjen som informella vårdare, däribland 

Florence Nightingale som redan på mitten 1800- talet betonade familjens – då främst 

kvinnans roll i omvårdnaden. Hon klargör att sjuksköterskan utöver att ta hand om den 

sjuke också har ett ansvar gentemot familjen, hennes uppgift är att se till att familjen är i 

stånd att klara av att sköta sin egen hälsa. Nightingale framhöll också att familjen hade 

inflytande över den sjuke både på gott och ont (Nightingale, 1860). Forskning visar att 

de hälsofrämjande rutiner en människa har till stor del lärs in genom 

socialisationsprocessen i barndomen, men genom hälsoupplysning senare i livet kan nya 

vanor tilläggs (Denham, 1999). Oavsett hur familjen är sammansatt är den viktigare 

faktorn för att vara stödjande att den fungerar som ett team. De familjer där 

sammanhållningen är som bäst klarar bäst av att lita på sin egen förmåga och lättare 

hittar lösningar på problem. Under senare år har det startat anhörigskolor och 

stödgrupper (Stern, 1991). Viktigt är att ansvaret för den enskilda hälsan även vilar på 

arbetsgivare, organisationer och på övergripande samhällsnivå. All form av 

hälsovägledning syftar till att vägleda människor till att göra egna val för ökat 

välbefinnande och bättre hälsa. Förbättrad hälsa har länge setts som omvårdnadens 

yttersta mål men definitionerna av begreppet har varierat. Krauklis & Schenström (2001) 

framhåller att hälsa alltid ska ses som en individuell och personlig upplevelse. Enligt 

Katie Eriksson är hälsa inte något som en människa har utan är något som människan är 

- människan har ett eget ansvar för sitt liv och sin hälsa men ju bättre hon klarar av att 

utnyttja sin potential desto högre grad av hälsa uppnår han/hon (Eriksson, 1987).   

 
Motivation 
 

Inom psykologin ses motivation som den drivkraft som skapar mänskligt handlande. 

Begreppet har även definierats som en strävan att leva så meningsfullt som möjligt och 

för att kunna vara motiverad är det viktigt att ha ett mål. En forskare vid namn Locke 

identifierar målet som något en individ strävar efter att uppnå. Han väcker även tanken 

målmedvetenhet versus målomedvetenhet, där målmedvetenhet handlar om att veta vilka 

ens mål är. Målomedvetenhet är däremot inget vedertaget begrepp men han menar att det 

är just vad många är idag – omedvetna om sina mål i livet (Locke et al, 1981, Kostenius 

& Lindquist, 2006). Människan är aldrig färdigutvecklad, hon är under ständig utveckling 

vilket har att göra med det liv hon lever. Genom alla upplevelser lär hon något nytt – att 

vara motiverad kan handla om att öka kunskapen och att utvecklas som människa 

(Malmsten, 2001).  
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Den som drabbas av diabetes 2 berörs såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa 

livsstilsförändringar handlar inte enbart om nya kostvanor, ökad aktivitet och nya 

vardagsrutiner - det handlar framför allt om ett förändrat känsloliv. Enligt den kognitiva 

teorin, expectancy x value theory, bygger motivation på förväntan att ett visst beteende 

kommer att leda fram till ett mål. För att patienten ska skapa handling bör han/hon 

värdesätta målet högt. Ju högre patienten värdesätter målet desto större är sannolikheten 

att handlingen blir av - om patienten inte har insikt och är delaktig kommer motivationen 

på lång sikt att försvagas och de önskade behandlingseffekterna uteblir (Passer & Smith, 

2004).  

 

Inom den kognitiva psykologin finns en uppdelning mellan exogena och endogena 

motivationsteorier. De exogena förklarar till viss del hur motivation kan uppkomma 

medan de endogena är teorier som visar hur motivationen kan ökas (Kostenius & 

Lindquist, 2006). Med exogen motivation menas att uppgiften/övningen genomförs för 

att en belöning ska erhållas - exempel på en belöning kan vara beröm. Endogen 

motivation handlar däremot om att utföra en uppgift för glädjens skull, helt enkelt för att 

den är njutbar och utmanande (Passer & Smith, 2004). Det står idag klart att de som 

misslyckas med livsstilförändringar ofta har brist på stöd och/eller orealistiska 

förväntningar (Keele- Smith, 2003). Motivationen har stor betydelse då sjuksköterskan i 

sitt arbete verkligen vill skapa goda och bestående resultat hos patienter med diabetes typ 

2 patienter. Det finns enligt tidigare forskning, en klyfta mellan att ge information och att 

som patient kunna ta till sig och förändra sitt liv (Hörnsten et al, 2005). För att kunna ge 

bra diabetesvård måste vårdpersonalen har tre saker utredda i förhållandet mellan 

diabetes och motivation. Ingen saknar motivation att ta hand om sin sjukdom men ibland 

finns andra faktorer som känns mer motiverande för stunden. De största vinsterna av att 

sköta sin sjukdom finns på lång sikt – den kortsiktiga upplevelsen kan ofta överväga de 

långsiktiga resultaten. Ingen känner sig motiverad att göra något som kostar mer än 

vinsterna verkar vara (Polonsky, 2002).  I motivationsarbete är skillnaden mellan self- 

efficacy och självkänsla intressant. Self- efficacy identifieras som tron på den egna 

förmågan, förmågan att klara av olika situationer medan självkänsla innebär en känsla av 

allmänt välbefinnande i förhållande till sig själv. Self- efficacy varierar beroende på 

vilken situationen är, därför är det vitigt att genom samtal och vid motivationsarbete 

identifiera de situationer som upplevs som osäkra och arbeta med att höja self- efficacy i 

dessa (Rollnick et al, 1999).   

 

Arbetsmodeller vid motivationsarbete  
 
Motiverande samtal genom Stages of Change Modell (TTM)  
Motiverande samtal är en personcentrerad, förändringsinriktad och samtidigt styrande 

samtalsmetodik. Begreppet motiverande samtal kommer av engelskans Motivational 

Interviewing (MI), metoden är evidensbaserad och har som huvudsyfte att vara ett 

hjälpmedel vid förändringsarbete (Barth & Näsholm, 2006). Beredskapen till förändring 

kan ses på två sätt, dels genom patientens inre känslor och tankar (de interna faktorerna), 

och dels genom den yttre påverkan (de externa faktorerna). Idag finns olika utbildningar i 

motiverande samtal, där längden på utbildningen anpassas till syftet. För att nå bra 

kvalitet har ett internationellt nätverk för utbildare/tränare i motiverande samtal 

utvecklats - The International Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). 

Metoden bygger på den transtoretiska modellen, Stages of Change Modell (TTM), som 

utvecklades av Prodchaska och DiClemente (1982), den presenterar värdefulla 

begreppsstrukturer som baseras på människors naturliga beteenden. I modellen integreras 
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omfattande forskning och kunskap från olika psykologiska teorier – denna kunskap 

identifierar ett antal stadier/faser i en process som en individ genomgår vid en 

beteendeförändring. I stora drag innefattar stadierna: 1: Ointresserad, 2: Intresserad, 3: 

Förberedelse, 4: Handling, 5: Vidmakthållande. Syftet med modellen är att förklara hur 

patienter ändrar sina beteenden, detta görs genom att de får beskriva sina erfarenheter och 

upptäckter under processens gång (bilaga 1).   

 
Empowerment  
Empowerment är ett begrepp uppkommet i USA på 1970- talet. Med begreppet 

exemplifierades en av de grundläggande förutsättningarna för att skapa 

beteendeförändringar nämligen ”hjälp till självhjälp”. Flertalet forskare har sedan dess 

utnyttjat utbildningen som ett sätt att skapa frigörelse och oberoendeskap. Empowerment 

beskrivs som en process där medvetenhet skapas och människor lär sig självkontroll och 

behärskning - medvetenheten kan endast uppkomma i nära relationer med andra 

människor. Viktiga komponenter för att nå medvetenhet är; kontroll, självtillit, stolthet 

och makt (möjlighet att påverka). Studier visar att det finns starka samband mellan att 

känna/ha empowerment och att minska risken för stressrelaterade sjukdomar (Kostenius 

& Lindquist, 2006). Under 1990- talet introducerades empowerment som en metod för 

patientundervisning i Sverige. Genom detta utbildningssätt väljer patienterna själva sina 

behov av kunskap, de lär sig att själva identifiera problem, styrkor och hinder som 

påverkar deras väg till att genomföra beteendeförändringar och uppnå mål.  

 

Sjukvårdspersonalen ska vara behjälplig som etablerade handledare/guider på vägen mot 

de uppsatta målen - för detta krävs en förändring inom sjukvården. Det krävs att 

sjukvården blir en kultur där patienterna behandlas som experter på sitt eget liv och sin 

diabetes. Forskning visar att det idag finns en bristande kompetens inom sjukvården till 

att kunna besvara emotionella frågor och att kunna ge sina patienter sätt att lösa sina egna 

problem (Doherty et al, 2000).  

 
Coaching  
Sjuksköterskecoaching har visat sig vara en mycket bra metod vid beteendeförändringar. 

En coachs funktion är att applådera, ge support, motivera, ge feedback och hjälpa 

patienten till fortsatt engagemang för att nå de mål som han/hon satt upp. Vid coaching 

finns speciella mallar med öppna frågor till hjälp för samtalet. I Hayes studie (2006, 

s.159) ges exempel på öppna frågor;  

 

”Vad är du mest rädd för vid hanteringen av sjukdomen? Vad är du villig att ge 

upp och vad är du inte villig att ge upp för att förbättra din sjukdomsbild? Vad 

känner du dig mest respektive minst ansvarig för i din sjukdomsbild? Vad hindrar 

dig från att göra det och vad kostar det dig?”.  

 

Idag finns bevis för att när sjuksköterskan har varit en bra coach, har patienternas HbA1c 

-värde, BMI- värde och deras lipidvärde förändrats i positiv riktning. Coaching kan ske 

på olika sätt, vanligast är fortfarande ansikte mot ansikte men även telefon, e- mail 

kontakt eller kurser via Internet har visat sig ge goda resultat. Viktigt är att det finns en 

kontinuitet - varaktighet i upp till sex månader har visat sig ge mycket bra resultat. Även 

små framgångar bör uppmärksammas/belönas för att höja motivationen hos vårdgivaren 

och hos patienten (Hayes et al, 2006).   
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Inlärningsmodeller  
I arbetet med beteendeförändringar är lärandet ett centralt fenomen, svaret på hur vi lär 

på bästa sätt är subjektivt och till stor del ännu en gåta. Lärande kan identifieras som 

processer vilka leder människan till förändring utifrån de erfarenheter hon upplever i 

världen. Det finns idag en rad teoretiska modeller att utgå ifrån för att förmedla 

hälsoinformation. Forskning visar att om nya upptäckter får ske i rätt takt kommer de 

väcka nyfikenhet och spänning hos personen, om upptäckterna görs för snabbt kan de 

däremot väcka rädsla och obehag. Detta har med talamus i hjärnan att göra, den del av det 

limbiska system som bland annat styr vår uppmärksamhet. Likaså står det klart att fysisk 

aktivitet är en bra metod för att öka inlärningsförmågan – vid rörelse förbättras hjärnans 

viktigaste inlärningskanal, den kinestetiska perceptionen (Danielsen, 1998). Förutom att 

inlärning blir lättare vid utövandet av fysisk aktivitet påverkas en rad andra faktorer 

positivt; minnet förbättras, problemlösningsförmågan ökar, den beslutsfattande förmågan 

stiger och kunskaper i läsning och problemlösning inom matematiken ökar (Keays & 

Allison, 1995).  

 

Ett annat sätt att skapa inlärning är att be patienten återberätta något som nyligen 

lästs/sagts. Hjärnan har en förmåga att koda, behandla och lagra information – desto 

djupare något finns inkodat desto bättre kommer personen ihåg det (Danielsen, 1998). En 

legend inom pedagogiken är John Dewey (1859-1952), han är filosofen som gjorde sig 

känd genom att mynta begreppet ”learning by doing”. Hans teori bygger på att människan 

lär bäst genom att utföra praktiskt arbete. Detta tankesätt stöds idag av 

undervisningsformen - problembaserat lärande (PBL) (Egidius, 1999). När insatser för 

förändring av livsstil och beteende sker är det viktigt se hela individen och försöka att 

hitta den inlärningsstil som passas bäst. Enligt Dryden och Vos (2001) finns det olika 

typer av intelligenser/inlärningsstilar; logisk- matematisk, visuell-spatial, verbal, social, 

musikalisk, fysisk och individuell.   

 

Hälsovägledarens tio ledord  
Kostenius och Lindquist (2006, s.259 - 263) beskriver tio ledord vilka kan vara ett stöd 

för hälsovägledarens egen värdegrund, de synliggör också värderingar som påverkar en 

person i möten med en annan människa.   

 

1. ”Varje människa är unik och har något att lära mig.” Detta innebär att kunna se sig 

själv som en elev och sina elever som sin lärare. Genom ett sådant förhållningssätt 

skapas ödmjukhet och varje människa blir unik. 

 

2. ”Varje människa ser verkligheten inte som den är, utan som hon är.” Alla individer 

tolkar och uppfattar omvärlden på ett unikt sätt. Om en överviktig person säger att 

hon/han inte äter mycket så är det verklighet. Genom olika redskap och kunskap kan 

däremot denna verklighet förändras.  

 

3. ”I varje ögonblick gör varje människa så gott hon kan efter bästa förmåga, just då”  

Detta ledord förklarar varför förändringen av ett beteende beror på hur redo en person 

är att genomföra handlingen.  

 

4. ”Att fördöma, anklaga och skuldbelägga andra bidrar till min egen och andras 

ohälsa men att känna kärlek och empati bidrar till min egen hälsa.” När 

hälsorådgivaren kan möta en annan människa med empati, respekt och kärlek 

kommer detta att cirkulera tillbaka till vägledarens eget liv.  
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5. ”En bild är värd tusen ord – En positiv bild kan förändra liv.” Innebär att vi 

människor gärna kopierar ett beteende. Ett beteende kan även skapas genom att måla 

upp en önskvärd situation.  

 

6. ”Varje problem bjuder på en fantastisk möjlighet.” Att säga att något är omöjligt är 

bara en åsikt.   

 

7. ”Vi har framtiden framför oss.” Meningsfullhet är en stark motivationskraft. En 

mental bild av framtiden är viktig.  

 

8. ”Jag har två öron och en mun och jag använder dem i lika proportioner.” Innebär 

vikten av att lyssna, vilket är mycket viktigt i ett vägledande samtal.  

 

9. ”Den enda jag kan ändra på är mig själv.” Har med empowerment, hjälp till 

självhjälp, att göra.  

 

10. ”De fakta och den kunskap jag bär på har inget värde utan punkt 1-9.” Kunskap är 

viktig men alla hälsovägledare är olika, det är viktigt att ständigt hålla 

värdegrundfrågorna levande för att kunna möta en annan människa i dess unika 

situation.  

 

 

SYFTE  

 

Syftet är att belysa faktorer som påverkar motivationen för egenvården hos personer med 

diabetes typ 2.  

 
 

Studien svarar på frågan;  
 

• Vilka aspekter bör sjuksköterskor tänka på vid motivationsarbete med patienter 

med diabetes typ 2?   

 

 

METOD  

 

I kommande stycken redovisas hur tillvägagångssätt vid insamlande och analys av 

artiklar har skett samt vilken forskningsmetodik som har valts. Studien är en systematisk 

litteraturstudie.    
 
Urval   
 

I studien inkluderades vetenskapliga undersökningar på engelska eller svenska utförda 

mellan 2000 och 2008 - därför att nyare studier var av vikt. Inkluderades gjorde studier 

på personer med diagnosen diabetes typ 2 världen över, eftersom motivationsarbete inte 

har några geografiska begränsningar. Artiklarna var ämnade att behandla patientens 

och/el sjuksköterskans perspektiv med motivationsarbete som syftar till upprätthållande 

av egenvård för personer med diagnosen diabetes typ 2. Endast artiklar i fulltext kom att 

användas.  
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Litteratursökning  
 

Litteratursökningen inleddes med en systematisk artikelsökning med Meshtermer i 

databaserna; MEDLINE och CINAHL eftersom dessa databaser är de största inom 

medicin och omvårdnad. Sökorden som användes var: Compliance, Diabetes Type 2, 

Education, Lifestyle, Motivation, Nurse och Psychological Health. För att få önskat antal 

artiklar med adekvat innehåll gjordes även två fristående sökningar i databasen ELIN. 

Två extra sökord användes, Empowerment, Quality of life, dessa ord framkom i andra 

artiklar och verkade intressanta för syftet. Sökningen skedde i olika steg där målet var att 

finna cirka 25 artiklar vilka sedan lästes i fulltext. Av dessa valdes de för syftet och 

frågeställningen adekvata ut och granskades genom två modifierade 

granskaningsprotokoll utarbetade av William et al (2006) – ett för kvantitativa studier och 

ett för kvalitativa studier. För att ta fram för arbetet relevanta artiklar har sökorden 

använts i olika kombinationer och följande sökschema skapats (tabell 1).   

 

Tabell 1: Sökschema med databaser och sökord. (T2DM = Type 2 diabetes mellitus).   

 

Databas 
 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade Använda 

MEDLINE 

 080820 

T2DM AND 

motivation 

154 0 0 0 

 080820 T2DM AND 

lifestyle 

change 

 

189 0 0 0 

 080820 T2DM 2 

AND lifestyle 

change AND 

nurse 

 

21 21 6 1 

 080820 T2DM  AND 

motivation 

AND 

psychological 

health  AND 

nurse 

2 2 2 1 

 080822 T2DM AND 

motivation 

AND 

psychological 

health AND 

compliance 

3 3 2 1 

 080910 T2DM AND 

lifestyle 

change AND 

education 

AND 

motivation 

7 5 3 2 
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CINAHL  

 080811 

T2DM AND 

lifestyle 

change  AND 

motivation 

2 2 2 0 

080911 T2DM AND 

lifestyle  

AND 

education 

18 16 4 1 

ELIN  

080911 

T2DM  AND 

education 

AND 

empowerment 

23 5 2 1 

080911 T2DM AND 

quality of life 

AND 

education 

74 6 2 2 

 

Metod för artikelgranskning  
 

Artikelgranskningen startade med en genomgång av sökningen där intressanta abstract 

lästes. När artikelns abstract uppfyllde litteraturstudiens syfte togs de fram i fulltext för 

vidare analys och genomgång. Ytterligare en snabbgenomgång av artikeln som helhet 

genomfördes innan de för ändamålet överensstämmande studierna skrevs ut för att ingå i 

studien. Totalt lästes 23 artiklar och 9 av dessa valdes ut efter relevans till syftet. Av 

dessa var fem kvalitativa, fyra kvantitativa. 

 

Kvalitetsgranskning   
 

För närmare granskningen av de nio framtagna artiklarna användes Williams et al (2006, 

bilaga 2-4) metod som inspiration. Genom denna granskning bedömdes artiklarnas 

kvalitet utifrån bland annat; författare, ursprung, land, publiceringensförfarande, 

urvalsförvarande, undersökningsstorlek samt resultatet i relation till denna 

litteraturstudie. För att bedömas som HÖG kvalitet skulle 10 ”ja”- svar av 13 uppfyllas, 

för nivå MEDEL krävdes 5- 9 ”ja”- svar och för nivå LÅG 5 ”ja”- svar eller mindre. Ingen 

av de framtagna artiklarna visade sig ha låg kvalitet. Samtliga studier som ingår i 

resultatet har enligt författarna godkänts av det specifika landets etiska kommitté.   
 
Databearbetning  
 

Materialet hanterades i sin helhet med utgångspunkt i kvalitativ ansats. Innehållsanalysen 

som använts är inspirerad av Friberg (2006) och Graneheims och Lundman (2004).   
 

1. För att en helhet skulle kunna ses, läses de nio valda artiklarna flera gånger och stora 

skillnader och likheter dem emellan identifierades.  

2. Nästa steg innebar att relevanta ord och meningar markerades med olika färgkoder, 

alla med innehåll som kunde relateras till varandra. Olika områden skapades utifrån 

liknande färgkoder.  

3. Orden och meningarna översattes sedan till svenska och likheter mellan de olika 

meningsenheterna kunde fastställas/förtydligas. Meningsenheterna lades in i Word 

där de överskådligt kunde ses.  
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4. Meningsenheterna genomgick sedan så kallad kondensering där enheterna 

komprimeras utan att innebörden förloras. Ur kondenseringen framkom de aktuella 

kategorierna och subkategorierna.  

5. Under varje kategori och subkategori placerades sedan de sammanhörande delarna in 

och resultatet skapades. Exempel på dataanalys redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2: Exempel på dataanalys  

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Kategori/Subkategori 
”Förnekelse och 

underkuvande av 

känslor hade potential 

att kullkasta 

framväxande 

hälsobeteenden”  

Förnekelse och rädsla 

begränsar motivationen.  

Personliga motiv för 

motivationen.  

Psykologiska faktorer.  

 

Subkategori: Rädslor och 

Förevändningar  

”Fastställande av 

patientens stadier av 

förändring var svårt då 

inte sjuksköterskan 

uppmuntrade patienten 

att avslöja sina egna 

behov och 

förväntningar.”  

Då patienten fick chans 

att uttrycka sina behov 

hjälpte det 

sjuksköterskan i 

motivationsarbetet.  

Utrymme för att 

uttrycka sina behov.  

Kommunikativa faktorer.   

 

Subkategori: 

Arbetsmodell/metod  

”Hinder för en 

framgångsrik 

behandling var en 

högrisklivsstil hos 

andra familje-

medlemmar, 89% av 

vårdpersonalen ansåg 

detta”  

Familjens sätt att leva 

påverkar motivationen 

hos den T2DM – sjuka.  

Familjens 

förhållningssätt.   

Faktorer vid mål och stöd.  

 

Subkategori: Familjen  

 

För att säkra att innehållet i de kondenserade texterna motsvarade originaltextens innehåll 

gjordes fortlöpande jämförelser mellan de kondenserade meningsbärande enheterna och 

originaltexten. De tre huvudkategorier som skapades var; ”Psykologiska faktorer”, 

”Kommunikativa faktorer” samt ”Faktorer vid mål och stöd”. För att skapa en 

överskådlig bild över hur resultatet fördelade sig mellan de kvalitativa och kvantitativa 

studierna utformades tabellen nedan. De subkategorier som inte innehåller kvalitativ data 

är ”aktivt deltagande” och ”kontinuitet”.  

 

Tabell 3; Presentation av fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa resultat.  

Kategorier och subkategorier  Typ av studie  

 Kvantitativa  Kvalitativa  

Psykologiska faktorer  

Rädslor och förevändningar 

Självkänsla och välbefinnande  

X  

X  

X 

X  

X 

 X 

Kommunikativa faktorer  
Förståelse  

Arbetsmodeller/metoder 

Aktivt deltagande 

X  

X  

X  

X 

X  

X  

X 

Faktorer vid mål och stöd  
Familjen  

Kontinuitet 

X  

X  

X 

X  

X 
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RESULTAT 

 

I de kommande styckena presenteras det erhållna resultatet utifrån kategorier och 

subkategorier. För att öka tydligheten framgår det även om resultaten är hämtade från 

kvalitativ eller kvantitativa studier. Resultatet inleds med en översiktlig tabell. 

 

Tabell 4: Nedan presenteras kategorier och subkategorier som påverkar motivationen.  

Kategorier  Subkategorier   

Psykologiska faktorer  

 
Rädslor och förevändningar  

Självkänsla och välbefinnande 

Kommunikativa faktorer  

 
Förståelse 

Arbetssätt/modeller  

Aktiv delaktighet  

Faktorer vid mål och stöd Familjen  

Kontinuitet  

 
Psykologiska faktorer  
 

Rädslor och förevändningar  
Av de kvalitativa resultaten framkom att samtliga deltagare var eniga om att diabetes  

typ 2 var en allvarlig hälsorisk och rädsla uttrycktes med avseende på insulin, 

blodsockersvängningar, komplikationer, dålig hälsa och död. Många hade sjukdomen i 

släkten och hade sett exempel på komplikationer - de var rädda att det skulle drabba även 

dem. Det visade sig dock att de personliga hoten bidrog till ökad motivation för 

genomförandet av livsstilsförändringar (Whittemore et al, 2002).  

 

”At 64, mayby I´ve got 20 years to go but I want to make the most of those 20 years. 

Because in 20 years my grandchildren will be married and I´ll have great- 

grandchildren. I want to see them. They need to know their granny.” (Whittemore 

et al, 2002, s.21).  

 

Det var viktigt att erkänna sårbarhet och rädslor för att kunna gå vidare, de som 

förnekade och underkuvade sina känslor hade svårare att klara av hälsofrämjande 

beteenden (Whittemore et al, 2002). Tidigare dåliga erfarenheter visade sig skapa fruktan. 

En utländsk kvinna i Storbritannien hade på rekommendation av sin läkare tagit en 

promenad, vilket hon annars aldrig gjorde. Hennes ben bar henne inte och hon föll, den 

dåliga kunskapen i engelska gjorde att hon inte kunde be om hjälp - hon var efter detta 

alltid rädd för att gå ut ensam. Även att genomföra kulturella tabun som att gå på gym 

visade sig skapa obehag och skräck (Lawton et al 2005).  

 

”People would just come and gossip and bitch behind each others backs” (Lawton 

et al 2005, s.48).  

 

I samma studie uttryckte några av dem som intervjuades rädsla för att visa sig svaga och 

sjuka - det ansågs inte vara okej enligt kulturen. I en studie utförd i Finland visade det sig 

att flertalet patienter ofta var medvetna om kostens fettinnehåll men bagatelliserade det 

och valde andra ”trevligare” samtalsämnen (Poskiparta et al, 2006).  Indiska och 

pakistanska immigranter i Skottland uppgav att de inte hade tid med några extra 

aktiviteter eftersom de var upptagna och att hög arbetsmoral rådde. Dåligt väder uppgav 

många som en ursäkt för att slippa gå ut, de tyckte det var kallt, fuktigt och blåsigt. 
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Många tog bilen även korta sträckor för att slippa uppleva kylan. Andra samtida problem 

som till exempel andfåddhet, astma, svullna knän hindrade dem från att genomföra sin 

egenvård. Många av dem var starkt troende och uttryckte att deras liv och sjukdom helt 

vilade i Allahs händer (Lawton et al 2005). 

 

”God has given me this disease of sugar. Whatever happens, it happens because 

God wants it to happen” (Lawton et al 2005, s.48). 

 

Några hade helt slutat med motion efter att de fått diagnosen som gjorde dem trötta och 

svaga, de såg sjukdomen som ett vägskäl i livet, den punkt då de började försvagas 

(Lawton et al 2005).  

 
Av de kvantitativa resultaten kunde utläsas att vårdpersonal med erfarenhet av 

diabetesvård av unga patienter uppgav (89 procent), att brist på symtom minskade 

motivationen hos deras patienter, detta trots att tester bevisade för dem att de led av höga 

kolesterolhalter och högt blodtryck (Pinhas- Hamiel & Zeitler, 2003) 

 
Självkänsla och välbefinnande 
Av de kvalitativa resultaten framgick att höga krav minskade tillfredställelsen i livet, 

upplevelse av att känna sig skör uppstod och många fick lätt till gråt - utan 

tillfredställelse var det mycket svårt att ändra ett beteende. Att vara tillfredställd 

relaterades oftast till känslor av välmående men när de inte kunde klara av kraven på 

kostrekommendationer de fått kände de skam - medvetenhet om att inte klara av att styra 

sig själv uppstod. De upplevde ett misslyckande vilket resulterade i försvagad självkänsla 

och tvivel på den egna förmågan (Whittemore et al, 2002).  

 

”You shoulden´t do this. It´s only once. I know but really….It´s really not good. It´s 

only once…” (Whittemore et al, 2002, s.22).  

 

Mål som inte kunde uppnås tog alltför mycket uppmärksamhet i anspråk, många 

upplevde trötthet, frustration och irritation. Intressant var att alltför låga krav eller inga 

krav alls tycktes minska motivationen – en obalans skapades. När däremot balansen 

kunde upprätthållas växte självkänslan och positiva känslor erhölls (Whittemore et al, 

2002).  

 

”[Diabetes] Changed my life completely… the way I eat… the way I act.. This 

changed my life, me, myself, I´m happy! I fell much better. I feel happier. I don´t get 

nervous as much as I used before. I´m learning how to live…I like to go out” 

(Whittemore et al, 2002, s.22).  

 

Av de kvantitativa resultaten framgick att vårdpersonal, 78 procent, upplevde att 

beteendestörningar var mycket vanligare hos yngre patienter med typ 2 diabetes än hos 

diabetiker med typ 1 eller i den allmänna befolkningen. De ansåg att det var svårare att 

motivera en person med diabetes typ 2 än de med typ 1 och de såg den höga förekomsten 

av beteendestörningar och depressioner som ett hinder för lyckad behandling (Pinhas- 

Hamiel & Zeitler, 2003). Paralleller mellan välbefinnande och sjukdomen sågs - yngre 

personer med diabetes typ 2 var mindre nöjda med sin allmänna hälsa och kvinnor 

rapporterade betydligt sämre livskvalitet i den fysiska och psykiska hälsan än män. 

Personer med diabetes typ 2 som endast var kostbehandlade upplevde större livskvalitet 
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än de som behandlades med orala läkemedel och i förhållande till samhället i övrigt hade 

personer med diabetes typ 2 sämre fysisk hälsa (Iversens & Hanestads, 2005).  
 

 

Kommunikativa faktorer  
 
Förståelse 
I kvalitativa studier framgick att komplikationer sågs som brist på hälsofrämjande 

beteende, men de ansåg också att deras framtid kunde se bra ut om de tog väl hand om 

sig själva. Utbildning och ökad medvetenhet om kostvanor och motionsbeteenden gav 

dem ökad struktur och förståelse om hur deras beteende var i nuet. En kvinna uppgav att 

innan kunskapen fanns upplevde hon att sjukdomen hela tiden fanns bakom henne, som 

en börda på hennes rygg, men hon visste inte vad hon skulle göra med den. De 

personspecifika erfarenheterna de hade med sig sågs som en tillgång, vilken underlättade 

deras process i målet att klara av att upprätthålla en god egenvård (Whittemore et.al, 

2002). I en annan studie framkom problem med att följa rekommendationerna för 

egenvården, simhallen var till exempel en motbjudande plats där det ofta fanns personer 

av motsatta könet. Det var inte accepterat enligt kulturen att visa sig bar tillsammans med 

personer av annat kön. Okunskap gjorde att några av de intervjuade såg svettning, ökad 

hjärtfrekvens och andfåddhet som tecken från sjukdomen istället för normala biprodukter 

vid fysisk aktivitet och endast en minoritet hade genomfört medvetna långvariga insatser 

som till exempel raska promenader (Lawton et al 2005). 

 

I det kvantitativa materialet utlästes det att ur vårdpersonalens synvinkel upplevde 65 

procent att kulturella och språkliga problem var ett hinder för ömsesidigt utbyte och att 

det rådde brist på undervisningsmaterial utformat på olika språk. Över hälften av 

vårdgivarna angav att deras personliga inställning till patienter med diabetes typ 2 och 

typ 1 var densamma men 29 procent var självkritiska och uppgav att deras attityd var 

sämre mot de med typ 2 diabetes. De upplevde inte att kulturella skillnader var något 

hinder och de upplevde inte heller att deras attityd skulle vara annorlunda gentemot 

patienter med olika kulturella bakgrunder. Ungefär hälften trodde att patienterna skulle 

klara av att kontrollera sin livsstil ”om de bara försökte” samtidigt som många av dem 

upplevde oro inför den växande andelen yngre typ 2 diabetiker. Behovet av ett 

kombinerat beteendemässigt- och konventionellt behandlingsmaterial skapade dilemman 

då inga tydliga sådana fanns. För att ömsesidig förståelse skulle kunna ske måste flertalet 

av de potentiella hindren övervinnas (Pinhas- Hamiel & Zeitler, 2003).  

Betydande mängd information kring kost, fysisk aktivitet och metoder för att mäta 

blodglukos gavs men endast ringa information om komplikationer, rökning, alkohol, 

fotvård, sätt att hantera feber och sjukdom gavs. Ungefär hälften rapporterade att deras 

behov tillgodosågs genom rådgivningen och ungefär 40 procent svarade att de ibland fick 

sina behov tillgodosedda. De som uppfattade att deras informationstillgång var tillräcklig 

rapporterades ha betydligt bättre livskvalitet (Iversen & Hanestad, 2005).  En annan 

studie visade att de inledande samtalen kring kost- och motion ofta gav ytterst lite 

utrymme för patienten att ge uttryck för sin önskan, ofta misslyckades personalen helt 

med att förmedla varför fettreducerad kost och motion gav markanta resultat vid diabetes. 

En del patienter var redan medvetna om de faktiska omständigheterna kring kost och 

motion, de uppgav att de redan fått informationen tidigare. Det visade sig dock att de inte 

var medvetna om konsekvenserna av att ignorera råden, det vill säga de långsiktiga 

problemen som kan uppkomma (Poskiparta et al, 2006).   
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Arbetsmodeller/arbetsmetoder  
Av det kvalitativa resultatet framgick det att den transteortiska modellen var en god hjälp 

för att bredda vårdgivarens och patientens totala insikt – den skapade tydlighet och ett 

konkretiserande hur. Det visade sig vara svårt att fastställa patientens stadium men det 

var lättare då sjuksköterskan var öppen och uppmanade patienten att avslöja sina egna 

behov och förväntningar på rådgivningen. En patient kunde befinna sig på olika steg 

beroende på vilken förändring av livsstilen som skulle ske, det stora flertalet patienter var 

i behov att förändra energibalansen och var själva villiga att göra ändringar (Kasila et al, 

2003). Tidsaspekten var viktig men ytterst lite tid avsattes till rådgivning om kost och 

motion. Det framkom också att det fanns ett behov av metoder som kan underlätta vid 

diskussionen kring hälsa och beteendeförändringar. Det saknas ibland adekvat utbildning 

hos personalen som ibland har svårt att skapa den viktiga kommunikativa förmågan som 

krävs vid motivationsarbete (Poskiparta et al, 2006). Vid införandet av empowerment 

som gruppundervisningsform (Empowerment Group Education, EGE) vid diabetes 

framkom motstridiga roller mellan de traditionella arbetssätten, de invanda 

förhållningssätten bland personalen och den nya handledande rollen. Många föll lätt 

tillbaka i den traditionella funktionen, de gav råd och rekommendationer – även 

vårdtagarna var vana att bli behandlade på detta sätt. Det krävdes mer ansträngning från 

personalens sida, men trots detta upplevde de att ökat inflytande från vårdtagarna kändes 

stimulerande. De sjuksköterskor som var öppna för empowerment som arbetsmodell 

upplevde att de fann en balans mellan att ge råd och att involvera patienternas egna 

tankar och känslor (Adolfsson et al, 2004).  

 

 “I have discovered that I have begun to use the approach automatically more in my 

daily work. I use it, so it must be useful, because I use it without thinking about it 

when I have individual counselling, so obviously it works”. (Adolfsson et al, 2004, 

s.322). 

 

En allmän uppfattning bland vårdgivarna var att empowerment som utbildningsmetod var 

idealisk, ett stimulerande arbetssätt på vilket patienterna kunde lära sig om egenvård 

(Adolfsson et al, 2004).  

 

Av kvantitativa studier framgick att utbildning ansågs vara den viktigaste delen i en 

framgångsrik behandling av ungdomar med diabetes typ 2, men hela 78 procent uppgav 

att de modeller och arbetsmaterial som fanns var bristfälliga och ofta utformade till att 

passa på typ 1 patienter. I 80 procent av fallen användes samma team till både typ 1 och 

typ 2 patienter. Det upplevdes som en brist att det inte fanns generella och tydligt 

utarbetade riktlinjer för behandlingar speciellt med ungdomar, denna brist minskade 

motivationen hos patienterna - 73 procent av vårdpersonalen ansåg detta (Pinhas- 

Hamiels & Zeitlers, 2003). I en annan studie jämfördes tre olika typer av 

behandlingsalternativ för att uppnå långsiktig viktnedgång. De som ingick i gruppen med 

intensiva livsstilsförändringar nådde bättre och mer hållbara viktnedgångar än de som 

erbjöds traditionell behandling eller behandling med lättare livsstilförändringar. 

Intensivlivsstilsgruppen minskade kaloriintaget med 25 procent och genomförde 150 

minuters fysisk aktivitet per vecka. De erbjöds 16 stycken lektioner med 

beteenderådgivning som strategi för hållbara resultat, även dietistrådgivning erbjöds 

(Mayer- Davis et al, 2004). Motion i hemmet har undersökts som metod för viktnedgång, 

personerna fick utbildning i kombination med ett motionsband att följa några gånger i 

veckan. Efter tre månader hade de minskat sitt BMI men av resultatet framgår att 

omfattande studier skulle vara önskvärda (Krousel-Wood, 2007).  
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Aktiv delaktighet  
I kvalitativa resultaten framkom att personliga strategier hade positiv inverkan på 

motivationen, en kvinna drog parallellen mellan godis, kakor, läsk – och gift. I hennes 

sinne såg hon de skadliga produkterna som gift och detta motiverade henne till att avstå. 

Många var kreativa och fann egna sätt att förhålla sig till kosten med en gemensam 

strategi – undvikande. Att integrera nya beteenden i livet visade sig vara en skapande 

process där en person överför andras råd till meningsfullt praktiskt handlade (Whittemore 

et al, 2002).  

 

Även om patienterna visade sig vara kreativa visade det sig att patienterna inte gavs 

möjlighet att ge sin bild. Personalen var inte villig att släppa in patienterna, de var rädda 

för att uppfattas som ”hälsoterrorister” – även bristande kunskaper hos vårdgivarna 

påverkade hur mycket de kunde inspirera och släppa in patienterna (Poskiparta et al, 

2006). Inom undervisningsformen empowerment betonas vikten av delaktighet, öppna 

frågor ställdes och patienterna var fria att berätta om sina erfarenheter. De hade då 

möjlighet att göra väl underbyggda val och de gavs möjlighet att utforska sina egna 

problem. Styrkor och hinder för att ändra sitt beteende var viktigt att diskutera 

(Adolfsson, 2004). Några patienter uppgav att de hellre skulle motionscykla inomhus än 

att gå långa promenader ute (Lawton et al 2005). 

 
Faktorer vid mål och stöd  
 

Familjen  
Av de kvalitativa resultaten framkom att yttre faktorer och personliga relationer 

påverkade de nya kostvanorna och beteenden.  När stabilisering rådde och när vardagen 

och sjukdom gick hand i hand uppstod en smidighet som gjorde att beslut rörande 

diabetes lätt kunde fattas (Whittemore et al, 2002). De kulturella skillnaderna och 

skyldigheterna framkom - det skulle av andra tolkas som själviskt att avsätta tid för 

aktiviteter som motion, det skulle ses som ett kulturellt olämpligt agerande. Gifta kvinnor 

förväntades stanna hemma och laga mat till familjen (Lawton et al 2005).  I arbetet med 

empowerment som utbildningsform framkom vikten av att hela familjen involveras i 

utbildningen. En sjuksköterska uttryckte;  

 

“I also think, maybe, it is important to share this with the whole family practice, 

this way of working. Firstly to learn the empowerment approach, because it is 

possible to use the approach with patients with other diseases than diabetes and 

also to get a better understanding of what we are doing”.  (Adolfsson et al 2004, 

s.321).  

 

De kvantitativa resultaten visade att hos de allra flesta som insjuknar i diabetes typ 2 i 

yngre ålder fanns omkring dem en familj som levde ett högriskliv, en livsstil med högt 

intag av fett och minimal fysisk aktivitet, 98 procent av vårdgivarna ansåg detta. De 

menade att familjen och den omgivande miljön var avgörande för hur behandlingen utföll 

- stöd och delaktighet var mycket essentiella faktorer. Hela familjen måste involveras i 

behandlingen för att motivationen hos den sjuke ska upprätthållas, även med hänsyn 

tagen till speciella kulturella behov och seder. När familjen inte kunde ge stöd upplevdes 

stress, många uppgav även att skyldigheten att ta hand om den egna familjen påverkade 

deras sätt att sköta sin diabetes (Mayer- Davis et al, 2004).  
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Kontinuitet  
I det kvalitativa resultat framkom det att patienter hade en egen önskan om fasta rutiner 

vilket uttrycktes i ”I need a habit”. Någon av deltagarna uttryckte vikten av att lösa 

konflikter för att de inte skulle inverka på sjukdomen. När balans uppnåddes fanns tid 

över att lägga uppmärksamheten och energin åt andra sysslor - det fanns en smidighet till 

vardagliga sysslor. När rutiner och beteenden upprätthölls kunde de se diabetes som en 

tillfällig omständighet som avlett dem från det vanliga spåret, och att det då åter var 

möjlig att se meningsfullt på livet (Whittemore et al, 2002). Det framkom att det fanns en 

bristfällig kontinuitet i behandlingen som erbjöds (Poskiparta et al, 2006).  

 

 

DISKUSSION 

 
I kommande stycken presenteras en metoddiskussion där arbetets styrkor och svagheter 

lyfts fram, denna följs av en resultatdiskussion där studiens resultat ställs mot tidigare 

framtagen litteratur och studier kring faktorer som påverkar motivationen. I det näst sista 

stycket presenters en metafor, en egen reflektion, och i det allra sista stycket ses arbetes 

slutsats med förslag till vidare forskning.     

 
Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar motivationen hos 

personer med diabetes typ 2 för att därigenom öka kunskapen kring sjuksköterskans 

motivationsarbete med diabetes typ 2 patienter. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie för att ta tillvara på en del av den forskning som finns idag och för 

anpassningen till den korta tidsram på tio veckor som arbetet innefattar. Enligt Friberg 

(2006) kan det vara svårt att genomföra en empirisk studie med god kvalitet under den 

korta tidsram grundutbildningen till sjuksköterska erbjuder. Vidare menar Friberg att det 

inte är etisk förvarbart att belasta patienter eller vårdpersonal med den datainsamling som 

detta skulle innebära.  
 

Av de nio valda artiklarna var fem kvalitativa och fyra kvantitativa. Sökningen skedde i 

databaserna MEDLINE, CINAHL samt två fristående sökning i ELIN. Sökorden som 

användes var; Compliance, Diabetes Type 2, Education, Lifestyle, Motivation, Nurse och 

Psychological Health. Tillkom gjorde orden Empowerment, Quality of life, eftersom 

dessa framkom i andra studier och verkade relevanta för syftet. Endast spekulationer 

kring hur orden har påverkat resultatet kan göras. Andra möjliga sökord som framkommit 

under arbetes gång är readiness of change och self- efficacy. Samtliga artiklar var 

vetenskapligt tillförlitiga och en extra kvalitetskontroll gjordes enligt Willman et al 

(2006). Nyare resultat var önskvärda, därför inkluderades endast studier genomförda 

2000 eller senare. Artiklarna som användes var alla i fulltext, detta kan ha påverkat 

resultatet – ett visst antal artiklar har genom detta exkluderats.  

Ingen geografisk avgränsning genomfördes med tanke på att motivationsarbetet är 

intressant att beakta även ur kulturell synvinkel - Sverige är idag ett mångkulturellt 

samhälle. Genom att resultat från kvalitativa och kvantitativa undersökningar jämförs 

ökar möjligheterna att se såväl delen som helheten ur både patient och 

personalperspektiv. Det kan ha varit en styrka eftersom de detaljrika kvalitativa kunde 

ställas mot det statistiska kvantitativa - enligt Willman et al (2006) kan detta underrätta 

förstålelsen av vårdverkligheten. En av de kvantitativa studierna är utförd i syfte att 

belysa yngre patienters behandlingssituation sett ur vårdpersonalens synvinkel. Detta 
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visade sig vara intressant eftersom ytterligare ett perspektiv kunde införlivas i arbetet. 

Det gick att jämföra huruvida det råder skillnader och likheter mellan familjens 

förhållningssätt och betydelse beroende på åldern hos den diabetessjuke. Speciellt viktigt 

var detta eftersom antalet yngre personer med diabetes typ 2 ständigt ökar (SBU, 2003, 

Rosalind & Peters, 2004). De valda artiklarna genomlästes noggrant och genomsöktes på 

likheter och skillnader.  

 

Fyra av artiklarna är utförda i Norden och eftersom förhållandena mellan dessa länder är 

relativt lika, fanns goda möjligheter att ta fasta på resultatet. Fyra kommer från 

Nordamerika, vilket kan bero på de stora problem med övervikt och fetma som finns där. 

En av dessa fyra omfattade dock vårdpersonal från 28 olika länder runt om i världen. Den 

sista artikeln var utförd i England men var baserad på intervjuer med immigranter från 

Indien och Pakistan - resultaten kan uppfattas som specifika för just dessa grupper, men 

många av frågor och erfarenheter som studien belyser är liknande för många kulturella 

grupper. I arbetet finns således diabetesforskning från främst tre olika områden i världen, 

vilket ger en önskad geografisk vidd. En styrka finns i att samtliga studier är utförda så 

kallade industriländer – vilket medför att resultaten är lättare att applicera på svenska 

förhållanden.  

 

I studien har ingen hänsyn till genusperspektivet tagits, vilket kunde ha varit intressant, 

men var av tidsskäl inte aktuellt. Kategorier skapades men svårigheter fanns eftersom 

gränserna inte var markant utskiljbara. Direkta citat ur de kvalitativa studierna används 

för att höja validiteten på resultatet. Översättning från engelska till svenska är gjord med 

hjälp av översättningslexikon och genom så stor noggrannhet som möjligt, det kan dock 

inte helt uteslutas att någon misstolkning kan ha skett.  

 
Resultatdiskussion 

 

Av resultatet som bygger på totalt nio vetenskapliga artiklar framkom olika kategorier, 

dessa återknyts här i resultatdiskussionen och relateras till bakgrunden och studiens 

teoretiska del. Diskussionen ämnar belysa faktorer som sjuksköterskan bör beakta vid 

motivationsarbete hos patienter med diabetes typ 2.  

 
Att identifiera och övervinna hinder   
Av resultatet framkommer att rädslor av olika slag påverkar motivationen i både positiv 

och negativ riktning. Personliga hot och senkomplikationer visar sig öka motivationen, 

men för att kunna genomföra en god egenvård är det viktigt att patienten erkänner sin 

sårbarhet och sin oro - även kulturella aspekter bör tas hänsyn till (Lawton et al 2005, 

Whittemore et al, 2002). De personspecifika erfarenheterna kan ses som en tillgång i 

målet att klara av egenvården. Om personen får möjlighet att öppet berätta om 

erfarenheter och tidigare upplevelser genereras balans vilket ökar självkänslan - känslan 

av allmänt välbefinnande (Whittemore et al, 2002). Ett hinder i vårdsituationen kan vara 

personalens egen inställning, i resultatet framgår att över hälften av vårdgivarna angav att 

deras personliga inställning till patienter med diabetes typ 2 och typ 1 var densamma men  

29 procent var självkritiska och uppgav att deras attityd var sämre mot de med typ 2 

diabetes (Pinhas- Hamiel & Zeitler, 2003). Av annan litteratur framgår att det som 

rådgivare är viktigt att se över sin egen värdegrund (Kostenius & Lindquist, 2006). Enligt 

Socialstyrelsen (1999) är en viktig del i motivationsarbetet de psykosociala aspekterna - 

känslor och problem måste ventileras. Enligt tidigare studier visar det sig att rädslor av 

olika slag ofta utgör hinder för skapandet av nya beteenden, dessa hinder måste 
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övervinnas för att motivationen ska läggas på rätt saker. De som upplever mest rädslor är 

ofta de som upprätthåller egenvården sämst (Gillbrand & Flynn, 2001). Hinder som 

framkom av resultatet var bland annat kulturella tabun och religion, vädret, samtida 

sjukdomar, bristande self- efficacy, olösta konflikter, beteendestörningar och 

depressioner. Viktigt att beakta är att olika kulturer har olika sätt att förhålla sig till sin 

familj. Tidigare studier visar att Self- efficacy, tron på den egna förmågan, varierar i olika 

situationer. Vid motivationsarbete måste därför situationer som upplevs som osäkra 

identifieras (Rollnick et al, 1999).   

 
Att stärka självkänslan   
Resultatet visar att för att välbefinnande och en positiv självkänsla ska erhållas måste 

förhållandet mellan alltför höga och alltför låga krav minskas. Tillfredställelse, det vill 

säga känslor av välmående, eftersträvades. När det fanns en balans i livet ökade 

självkänslan, av resultatet kan även utläsas att de personer som endast var kostbehandlade 

upplevde sig ha störst mått av livskvalitet. Vårdpersonal ansåg att det var svårare att 

motivera och stärka en person med diabetes typ 2 än med typ 1, eftersom de oftare hade 

beteendestörningar (Pinhas- Hamiel & Zeitler, 2003, Whittemore et al, 2002). Tidigare 

undersökningar visar att mål ska kunna uppnås, därför är det viktigt att de nya 

livsmönsterna successivt integreras (Mamhadir & Lundman, 2004, Almås, 2006). De som 

lyckas med sin egenvård har förmågan att sätta upp hållbara mål, ju högre patienten 

värdesätter målet desto större är sannolikheten att handlingen blir av (Passer & Smith, 

2004, Strömberg, 2002).  

 

Att ge bra information som leder till kunskap   
Studien visar att utbildning och ökad medvetenhet om kostvanor och motionsbeteenden 

ger ökad struktur och förståelse (Whittemore et al, 2002). Enligt Katie Eriksson ska 

lärande ingå som en naturlig del i vårdhandlingarna, genom lärandet skapas 

självständighet, självförverkligande och mognad hos patienter - nya möjligheter öppnas 

och hinder kan övervinnas men ur vårdpersonalens synvinkel saknas 

undervisningsmaterial som kombinerar beteendemässiga och konventionella 

behandlingsmetoder (Eriksson, 1987). Vårdpersonal önskar anpassat material för typ 2 

diabetiker på olika språk. Tidigare studier visar att informationen som ges ibland är 

bristfällig och standardiserad (Pinhas- Hamiel & Zeitler, 2003, Hörnsten et al, 2005). 

Viktigt att beakta är att människor lär på olika sätt.  

 

Det finns idag en mängd inlärningssätt att tillgå vid arbetet med att förmedla ny 

information. Samband mellan utövandet av fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga 

är numera bevisat. Några kanske lär bäst genom praktiska övningar andra kanske genom 

rörelse eller genom att lyssna på ljudband (Dryden & Vos, 2001, Danielsen, 1998). I 

studien framkom att de som uppfattade sig ha god tillgång på information visade sig ha 

högre livskvalitet (Iversens & Hanestads, 2005). I annan litteratur framkommer att 

kunskap är en process och människan är aldrig färdigutvecklad, genom alla upplevelser 

lär hon något nytt – att vara motiverad kan handla om att öka sin kunskap och utvecklas 

som människa (Malmsten, 2001).  

 

I resultatet framkom att det finns ett behov av metoder som kan underlätta vid 

diskussionen kring hälsa och beteendeförändringar. Adekvat utbildning saknas ibland 

hos personalen som visar sig ha svårt att skapa den viktiga kommunikativa förmågan 

som krävs vid motivationsarbete (Poskiparta et al, 2006). Förutom god utbildning hos 

personalen krävs förmågan till empati och god psykologi, enligt socialstyrelsen 1995:5 
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ska varje legitimerad sjuksköterska i mötet med en patient kunna identifiera det specifika 

behov av information som finns. För att kunna ge detta på ett meningsfullt och bra sätt 

krävs bland annat, gedigen kunskap om sjukdomen, social kompetens och förmågan att 

möta patienten på den nivå som krävs. Enligt Katie Eriksson har människan ett eget 

ansvar för sitt liv och sin hälsa men ju bättre man klarar av att utnyttja sin potential desto 

högre grad av hälsa uppnår han/hon (Eriksson, 1987).   

 
Att välja ett bra arbetssätt  
Att integrera beteendeförändringar för god egenvård i den befintliga livsstilen har 

rapporterats utmanande för både vårdpersonal och patienter. I resultatet framkommer 

olika sätt att skapa motivation, en välbeprövad modell i sammanhanget är den 

transteoretiska modellen. Av studien framgår att beroende på vilken förändring av 

livsstilen som ska ske kan patienten befinna sig i olika stadium, denna insikt kan vara till 

god hjälp för att bredda vårdgivarens och patientens insikt, modellen visade sig skapa 

tydlighet (Kasila et al, 2003). I en annan studie jämfördes tre olika typer av 

behandlingsalternativ för att uppnå långsiktigt viktnedgång – de som fick genomgå 

intensiv livsstilsförändring med 25 procent reducerat kaloriintag, 150 minuter fysisk 

aktivitet/vecka, och 16 lektioner med beteenderådgivning av vårdpersonal och dietist fick 

störst effekt av sin behandling. De andra grupperna erbjöds traditionell respektive en 

mindre intensiv version av livsstilsförändring där bland annat livsmedel byttes ut och 

mindre antal lektioner erbjöds (Mayer- Davis et al, 2004).  

 

Empowerment som gruppundervisningsform har införts i bland annat Sverige, det 

framkom att det var svårt för vårdpersonalen att inte falla tillbaka på den traditionella 

funktionen där de gav råd och rekommendationer. Det krävdes mer ansträngning från 

personalens sida men trots detta upplevde de att ökat inflytande från vårdtagarna kändes 

stimulerande. De sjuksköterskor som var öppna för empowerment som arbetsmodell 

upplevde en balans mellan att ge råd och att involvera patienternas egna tankar och 

känslor. Många av vårdgivarna tyckte att modellen var idealisk vid motivationsarbete 

(Adolfsson et al, 2004). I tidigare studier framkom att empowerment som modell bidrar 

till ökad medvetenhet där kontroll, självtillit, stolthet och makt (möjlighet att påverka) är 

viktiga komponenter. Tidigare studier visar även att det finns starka samband mellan att 

känna/ha empowerment och att minska risken för stressrelaterade sjukdomar (Kostenius 

& Lindquist, 2006). För att nå empowerment krävs att sjuksköterskan kan vara en god 

coach. Coaching har i tidigare studier visat sig vara en mycket god metod för att skapa 

beteendeförändringar (Hayes et al, 2006).  

 

I resultatet finns en undersökning utförd i USA där det framkommer att fysisk aktivitet i 

hemmet med hjälp av motionsvideos kan utgöra ett komplement för att uppnå lägre BMI 

(Krousel-Wood, 2007). Att erbjuda denna typ av behandlingskomplement är enkelt och 

bör kunna införas i större utsträckning eftersom den också är mindre resurskrävande. All 

typ av behandling måste individualiseras, det vill säga göras specifik, unik - för att goda 

resultat ska uppnås.  

 

Att identifiera personspecifika strategier  
Flertalet egna strategier för undvikande och för upprätthållande av nya beteenden 

framkom. Olika paralleller drogs, någon såg kakor läsk och godis som gift (Whittemore 

et al, 2002). Kanske kan liknelser ibland skapa motivation såväl för vuxna som för barn. I 

resultatet framkommer att vårdpersonal ibland är rädda att för att uppfattas som 

hälsoterrorister (Poskiparta et al, 2006). Det är viktigt att kunskap inte undanhålls 
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patienten i rädsla för missuppfattningar, när ömsesidig respekt har etablerats minskas 

risken för dessa dilemman.  

 

Att involvera familjen och ge stöd  
Familjen är absolut ett nav i diabeteshjulet, såväl för uppkomsten av sjukdomen som för 

behandlingens utfall. Hos de allra flesta som insjuknar i diabetes typ 2 fanns omkring 

dem en familj som lever ett högriskliv – invanda mönster och kulturella seder inkluderar 

ofta alla i familjen. Enligt resultatet måste hela familjen involveras i behandlingen för att 

motivationen hos den diabetessjuka ska upprätthållas (Mayer- Davis et al, 2004). 

Familjen bör ses som en tillgång med stor kunskap om hur familjen och den 

diabetessjuka individen fungerar. Familjens roll i omvårdanden har länge 

uppmärksammats, redan på mitten av 1800- talet fastslog Florence Nightingale att 

familjen har inflytande över den sjuke både på gott och ont (Nightingale, 1860). Enligt 

tidigare studier uppges den omgivande miljön vara mycket betydande - det är viktigt att 

bli tagen på allvar och det måste finnas utrymme för trygghet och bekräftelse (Pooley et 

al, 2001). När rutiner och beteenden kunde upprätthållas sågs sjukdomen inte längre som 

ett hinder i livet utan som ett sidospår, vilket tillfälligt lett dem vilse (Whittemore et al, 

2002).  

 

Egna reflektioner  
 
I mötet mellan sjuksköterskan och diabetes typ 2 patienten är det många faktorer som 

påverkar hur framtiden för egenvården kommer att resultera. Situationen är komplex och 

måste vara anpassad till individen och stunden. Sjuksköterskans förmåga och öppenhet är 

grunden, men för att nå stabilitet måste det finnas klara och tydliga modeller att arbeta 

efter - modeller som både vårdgivare och vårdtagare kan förstå och känna aktivt 

deltagande i. För att bygga något stabilt krävs även starkt virke, detta vinns dels genom 

att utgå från patientens egna önskemål och känslor, och dels genom att stärka patientens 

self- efficacy och se till att självkänslan finns. När grunden och virket finns är 

planlösningen öppen, nu är det tid att identifiera eventuella hinder i vägen för målet att 

bygga något att leva i. Hinder för ”movere” kan utgöras av - kulturella tabun, samtida 

sjukdomar, bristande self- efficacy, bristande kunskap, beteendestörningar, depressioner, 

personliga förevändningar, olösta konflikter eller rädslor. Innan väggar och tak läggs är 

det alltså viktigt att ventilera, ventilation skapar möjlighet att andas frisk luft och 

förhindrar framtida angrepp av skador. För att drömmen om ett färdigt projekt ska bli 

verklighet måste resurser identifieras – viktiga resurser är de mellanmänskliga 

relationerna med personer som äger samma önskan och har de rätta kunskaperna. 

Resurserna måste ses ur byggmästarens ögon och anpassas efter hans/hennes behov, det 

är han/hon som ska leva i det som skapas. Däremot måste kunskaper om hur bygget 

fungerar, vilket material som ska användas, vilka möjliga problem som kan uppkomma 

och vad de olika begreppen inom byggkonsten innebär vara glasklart för alla inblandade 

innan fortsatt arbete kan ske – att vara chef över ett så viktigt bygge som att bygga för 

livet kräver ansvarstagande och trygghet.  

 

När allt tänkbara material och all kunskap finns måste en realistisk plan skapas – ingen 

vill bo i ett hem utan tak. Tiden måste noga planeras och tid för rast och avkoppling 

beaktas – hjärnan vill ha roligt och bygget måste drivas av önskan och nyfikenheten att se 

resultatet - att själv inreda och plantera de framtida fruktbärande växterna (endogen 

motivation). När stora projekt genomförs byggs de inte under en dag, de byggs successivt 

bit för bit under en lång tid. Alla delar har sin speciella plats och det går inte att fuska, 
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vinsterna med att göra ett ordentligt jobb i små steg är bättre än att skynda och riskera att 

få riva ner allt igen och börja om - vem vill fuska med resten av sitt liv? Eller riskera att 

aldrig få vara med och se sin dröm? För att nå goda resultat i diabetesbehandlingen krävs 

perspektiv och sambandet mellan delen och helheten måste tydliggöras för att öka 

förståelsen för vad vardagens tillsynes betydelselösa handlingar skapar för de personliga 

möjligheterna i framtiden. Vilken modell/byggplan som fungerar bäst går troligen inte att 

mäta, subjektivitet och förmågan hos den som använder den styr. Om egenvården ska 

upprätthållas krävs däremot förmågan att äga empowerment - utan förmågan att vara chef 

över sitt eget livsverk kommer all behandling/alla byggnadsverk att vara ostabila och 

läcka. Behandlingen måste bygga på en djupare förståelse för sin medmänniska, en 

relation som bygger på välvilja är en relation, vilken håller för byggnation av slott.  

 

Slutsats  
 

Inom all diabetesvård måste patienten sättas i centrum. All behandling måste utgå från 

hans/hennes uppfattning och önskan, om oklarheter råder på detta plan är det svårt att ge 

information och ny kunskap på individanpassad nivå. De psykologiska aspekterna är 

mycket påtagliga och relationen måste bygga på ömsesidig respekt. Det finns idag ett 

behov av ökat arbetsmaterial där de psykologiska delarna i behandlingen tas tillvara på 

ett önskvärt sätt. Kunskapen måste kunna omsättas till det verkliga livet och 

arbetsmodellerna som finns måste kunna tillämpas flexibelt. Stöd från familj och vänner 

är enligt resultatet helt nödvändigt för att nå långsiktiga mål. En individs personliga 

tolkningar och uppfattningar måste av sjukvården förstås inte bara utifrån 

personperspektiv, utan även utifrån ett bredare socialt, kulturellt och historiskt perspektiv. 

Mål ska vara tydliga och möjliga att uppnå, att klara av sin situation skapar self- efficacy 

och självkänsla.  

 

Materialet från denna studie torde kunna appliceras även på andra patientgrupper som 

patienter med hjärt- kärlsjukdomar eller för personer som rehabiliteras efter en olycka. 

Studien “Does home-based exercise improve body mass index in patients with type 2 

diabetes?” är en studie med kort tidsram, det skulle i framtiden vara intressant att se fler 

och längre studier kring motion i hemmet som motivationskraft för upprätthållande av 

egenvården. Därutöver skulle en studie med en geografisk aspekt vara intressant – är 

motivationen och det som vården erbjuder olika på landbygden kontra staden? En sådan 

studie skulle kunna svara på vad/hur tillgänglighet och miljön påverkar möjligheterna för 

en god vård.  

 

Andelen personer med diabetes typ 2 ökar ständigt, för att möta kraven på god 

omvårdnad för dessa patienter är utbildning av vårdpersonal en viktig faktor. 

Motivationsarbete är arbete motiverat att utveckla – let´s ”movere”. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: En överblick av den Transteoretiska modellen - Stages of Change Model  

(TTM) enligt inspiration av Prochaska och DiClemente (1982).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fas 1: Inkörsporten till de olika faserna, personen blir medveten om problemen och i 

denna fas överväger personen en förändring. Först när en person är tillräckligt motiverad 

att ändra sina beteenden går han/hon in i hjulet.  

 

Fas 2: I denna fast fattas beslut om att förändra sitt beteende. Ett eller flera – till exempel 

att motionera mer eller äta sundare livsmedel.  

 

Fas 3: När en person börja förändra ett beteende aktivt går de in i denna fas som kallas 

handling.  

 

Fas 4: Nu är de personen inne i den fas då beteendet ska upprätthållas. Personen kan 

prova olika sätt att förhålla sig till det nya beteendet. Alla hinder har undanröjts och det 

nya beteendet är integrerat.  

 

Fas 5: Den nya livsstilsförändringen kan vara lockande men många klarar inte av att 

lämna cirkeln efter första varvet. Mänskligt beteende är inte en linjär handling. Återfall är 

vanliga, men genom att återgå till fas 1 kan processen återupptas i ett cykliskt mönster.  

Ofta kan personen behöva flera varv innan de helt lyckas lämna cirkeln. 

 

Fas 2: Beslut - 

redo att förändras.   

Fas 3: 

Handling - 

genomförandet 

av förändring.  

Fas 4: 

Upprätthållande - 

håller fast vid 

förändringen.   

Fas 5: Återfall - 

återvänder till 

första fasen.  

Fas 1: 

Överväger 

förändring.    

En väg ut – personen 

fortsätter att upprätthålla 

sitt beteende.  

Personen har inget intresse av 

ett förändra sitt beteende.  
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Association. 

2003. Finland.  

 

Patients´ readiness 

for dietary change 

at the beginning of 

counselling: a 

transtheoretical 

model- based 

assessment.  

 

Att undersöka patienters 

olika steg till förändring 

genom rådgivnings-

konversationer, vilket kan 

utgöra värdefull 

information för ssk inom 

primärvård- och i andra 

utbildningssammanhang.   

N = 32. 

Ljudinspelningar från 

32 olika 

rådgivningssituationer 

mellan två 

sjuksköterskor och 16 

patienter.  

Kvalitativ studie där 32 olika 

ljudupptagningar från 

rådgivningssituationer studeras 

för att se möjligheten att göra 

kostomläggningar hos patienter 

med diabetes typ 2 – utifrån den 

transtheortiska modellen.  

 

Patienter befann sig i 

olika steg av modellen 

beroende på vilket hinder 

som skulle övervinnas. 

Bedömning av patientens 

aktuella stadium var svårt 

men det underlättade då 

han/hon fick möjlighet att 

avslöja sina egna behov 

och förväntningar. 

 

 

HÖG  

Whittemore, R., 

Chase, K. S., 

Mandle, L.C., & 

Roy, C. S. 

Nursing 

research. 2002. 

USA.  

Lifestyle Change in 

Type 2 Diabetes – 

a process model.   

Att undersöka 

erfarenheterna av att 

integrera diabetes typ 2 

behandlings-

rekommendationer med 

samtidig sjukssköterske-  

coaching.  

N= 9. Kvinnor 

eftersom dessa oftast 

ansvarar för familjen 

måltider. Alla 

rekryterade från ett 

sjukhus som erbjöd 

diabetesprogram – 9st 

vita kvinnor kom att 

delta. Medelålder 

62,78 år.  

Kvalitativ. Genom att erbjuda 

deltagarna 4st 45minuters 

rådgivning – individuellt 

utformad, varannan vecka ledd 

av en utbildad ssk. Dessa följdes 

varje gång av en 60 min lång 

intervju – vilken spelades in.  

Deltagarna upplevde en 

mer balanserad livsstil 

med lugnare känsloliv och 

kände ökad 

självuppskattning. 

Processen var komplex, 

innehåll bl.a.; förenande 

av känslor, struktur-

bildning, tillfreställelse- 

strävan och 

konflikthantering.   

HÖG  

Pinhas- Hamiel, 

O., & Zeitler, P. 

Pediatric 

Diabetes. 2003. 

Kanada.  

Barriers to 

treatment of 

adolescent type 2 

diabetes – a survey 

of provider 

perceptions.  

Syftet var att undersöka  

diabetesspecialisternas 

åsikter/tankar kring vilka 

barriärerna är för att nå god 

behandlingseffekt hos 

ungdomar med diabetes 

typ 2.  

N= 220 vårdpersonal 

från sammanlagt 28 

olika länder – alla 

deltagare i Serono 

Symposium.  

Kvantitativ. Ett elektronisk 

frågeformulär gavs till 220 

vårdgivare. Tre olika kategorier 

av frågor: personliga, ja & nej- 

frågor, frågor som var specifika 

morbiditet- och 

behandlingsfrågor.  

80% var övertygande om 

att kunskap är ao vid 

motivationsarbete. Få av 

dem hade olika 

undervisning för typ 1 och 

typ 2 – patienter. 

Barriärer; brist på stöd, 

beteendestörningar, brist 

på klara riktlinjer. 29% 

ansåg att det fanns en 

negativ attityd gentemot 

dessa patienter.  

 

HÖG  

Bilaga 2: Artiklarna granskade med inspiration av Williams et al (2006) kvalitetsgranskningsmetod.  
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Lawton, J., 

Ahmand, N., 

Hanna, L., 

Douglas, M., & 

Hallowell, N. 

Oxford 

Journals. 2005. 

Skottland.  

 

I cant´t do any 

serious exercise: 

Barriers to physical 

activity amongst 

people of Pakistani 

and Indien origion 

with Type 2 

diabetes.  

 

Att undersöker pakistanska 

och indiska patienters 

upplevelser och syn på 

fysisk aktivitet som en del 

av diabetesvården, även 

deras syn på kost och 

livsstilsförändring.  

N= 32. Vårdpersonal 

kontaktade och inbjöd 

patienterna via brev. 

Alla över 18 år som 

kom från Indien el 

Pakistan med 

diagnosen diabetes 

typ 2.  

Kvalitativ. Intervjuer. Engelska 

el hemspråk. Standardformulär 

med huvudpunkter. Cirka en 

timmes långa intervjuer som 

spelades in.  

Det var bara sju som hade 

försökt att utöva fysisk 

aktivitet, av dessa var 6 st 

män. Studien resulterar i 

ett stort antal personliga 

upplevelser och sätt att se 

på livsstilsförändringar.  

 

HÖG  

Poskiparta, M., 

Kasila, K., & 

Kiuru, P. 

Scandinavian 

Journal of 

Primary Health 

Care. 2006.  

Finland.  

Dietary and 

physical activity 

counselling on 

Type 2 diabetes 

and 

impaired glucose 

tolerance by 

physicians and 

nurses in primary 

healthcare in 

Finland 

Att kvantifiera rådgivning 

kring kost och 

motionsvanor mellan 

vårdpersonal och 

vårdtagare. Även hur dessa 

samtal inleddes.  

N= 17 (8kvinnor och 9 

män), medelålder 54,6 

år.  Nyligen fått 

diagnosen T2DM 

mellan 40- 70 år och 

villiga att delta i en 

uppföljning av studien. 

Sju läkare och två ssk 

ledde samtalen. 

Besöken hos ssk 8- 48 

st. Hos läkare 1- 10 st.  

Kvalitativ. Ljudupptagningar 

från 129 diabetesrådgivnings-   

situationer mellan 17 patienter 

och deras läkare och 

sjuksköterskor.  

Både läkare och 

sjuksköterskor spenderade 

endast lite tid på 

rådgivningen. Endast 

korta frågor med minimal 

återkoppling fanns. De 

misslyckades med att 

förklara betydelsen av 

fettreducering och varför 

ökad fysisk hjälper.  

HÖG  

Adolfsson Thors, 

E., Smide. B., 

Gregeby, E, 

Fernström, L., 

Wikblad, K. 

Patient 

Education and 

Counseling. 

2004. Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementing 

empowerment 

group education in 

diabetes.  

Det övergripande syftet var 

att få inblick i och förstå 

hur läkare och 

sjuksköterskor klarar av att 

införa och använda 

empowerment som grupp- 

utbildning (EGE) vid 

diabetes.  

N=16. Fem läkare och 

elva sjuksköterskor 

som arbetar vid sex 

olika mottagningar i 

primärvården i 

Landstinget 

Västmanland har 

personligen ombetts 

att delta i studien. 19 

var tillfrågade från 

början.  

Kvalitativ.  

Fokusgruppintervjuer med 

öppna frågor. Deltagarna var 

först med på ett 2-dagars 

seminarium, varefter de 

tillämpade empowerment 

strategi i grupp utbildning för 

patienter med typ II-diabetes på 

sin mottagning. Uppgifterna 

samlades in i fokusgrupp 

intervjuer 3-9 månader efter 

genomförandet av EGE i 

diabetes. Ljudbands-

upptagningar.  

 

De var nödvändigt att 

involvera hela familjen 

praktiken vid start av 

EGE. Stöd, tid och 

återkoppling från 

handledare behövdes efter 

seminariet för att 

vårdpersonalen skulle 

kunna genomföra EGE. 

Gruppundervisning kan 

vara kostnadseffektivt.  

HÖG  

Bilaga 3: Artiklarna granskade med inspiration av Williams et al (2006) kvalitetsgranskningsmetod.  
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Iversen, M.M., 

Hanestad,
 
B.R. 

European 

Diabetes 

Nursing. 2005. 

Norge. 
 

 

Educational needs, 

metabolic control 

and self-reported 

quality of life.  

 

Mer kunskap behövs, 

därför vill forskarna 

undersöka sambandet 

mellan kunskap, 

utbildningsbehov och 

livskvalitet.  

N= 211 personer med 

typ 2 diabetes 

(svarsfrekvens 48%) 

rekryterades från en 

allmän praxis i ett 

geografiskt väl 

avgränsade distrikt i 

Bergen, Norge. 

Kvantitativ. Alla deltagare 

svarade på ett frågeformulär som 

mätte demografiska och kliniska 

variabler, frågorna rörde 

livskvalitet enligt WHOQOL-

Bref, tillfredsställelse med 

utbildning och rådgivning, samt 

symtom i samband med 

sjukdom. Ett blodprov togs från 

varje patient för bestämning av 

HbA1c.  

 

De som var mest nöjda 

med utbildningen hade 

högst livskvalitet. Yngre 

personer var mindre nöjda 

med sin hälsa. Patienter 

som endast var 

kostbehandlade hade 

större mått av livskvalitet 

än de som intog 

läkemedel. Info om bl.a. 

långsiktiga 

komplikationer saknades.   

HÖG  

Krousel-Wood, 

M.A., Berger, L., 

Jiang, X., 

Blonde, L., 

Myers, L., 

Webber, L. 

Diabetes  

Research and 

clinical practice. 

2007. USA.   

Does home-based 

exercise improve 

body mass index in 

patients with type 2 

diabetes? Results 

of a feasibility trial.  

Att utvärdera 

användningen och 

kortsiktiga fördelarna med 

att motionera i hemmet.   

N=76. Slumpmässigt 

valda personer med 

T2DM. Medelåldern 

var 56,6 år.  

Kvanatitativ.  Uppdraget var att 

utöva motion i hemmet med 

hjälp av ett motionsband 30 min 

fem dagar i veckan i tre 

månader. Blodtryck, BMI, 

HbA1c och livskvalitet mättes 

före och efter.  

Att i hemmet utöva 

motion har potential att 

minska BMI hos patienter 

med diabetes. Resultaten 

ger underlag som krävs 

för att driva en större 

studie med längre 

varaktighet. 

MEDEL 

* Kort 

duration 

av 

studien.   

Mayer-Davis, E. 

J., D´Antoniol, 

A. M., Smith, S. 

M et al. 

Research and 

Practice. 2004. 

USA. 

Pounds off with 

empowerment: a 

clinical trial of 

weight 

management 

strategies for black 

and white adults 

with diabetes who 

live in medically 

underserved rural 

communities     

Att utvärdera 

livsstilsingripanden för 

personer med diabetes som 

lever på landsbygden. 

N=187. Två 

primärvårdscenter på 

landsbygden i South 

Carolina. Personer > 

45 år med diagnosen 

diabetes. Alla med 

BMI > 25 under det 

senaste året. 664 

passade in varav 187 

kom att ingå.  

Kvantitativ. Alla deltagare fick 

ett givet slutmål – inneha och 

behålla 10% viktnedgång över 

12 månader. De blev utlottade i 

tre olika grupper – intensivt 

livsstilsingripande, alternativa 

livsstilsåtgärder, vanlig vård.   

Av alla 187 var det 152 

dvs 80% som fullföljde 

studien. Vanlig vård gav 

endast ringa viktnedgång, 

alternativa livs-

stilsåtgärder gav bättre 

resultat som slutar på 

viktnedgång som håller 

bättre. Intensivt livssils-

ingripande – resulterar 

stor viktnedgång i början 

och totalt sett bäst 

resultat.  

MEDEL   

*Något 

otydligt 

beskriven 

metod 

inom de 

olika 

grupperna.  

 

Bilaga 4: Artiklarna granskade med inspiration av Williams et al (2006) kvalitetsgranskningsmetod.  




