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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Globalt rapporteras det att var tionde sekund dör en person av diabetesorsak 

samt två personer får diagnosen diabetes mellitus typ 2. Tidig identifiering och fokus på 

personer med ökad risk för diabetes mellitus typ 2 är viktigt för att minska förekomsten av 

tillståndet. Sjuksköterskan har en viktig roll för personer som har risk eller har diabetes 

mellitus typ 2, men sjuksköterskor känner sig besvikna när det gäller utförandet av preventiva 

insatser. Syfte: Att identifiera och syntetisera publicerade kvalitativa studier som belyser 

sjuksköterskans upplevelser av preventiva insatser riktade till personer med risk eller har 

diabetes mellitus typ 2. Design: Metasyntes av nio vetenskapliga artiklar utförda med 

kvalitativ metod gjordes med hjälp av en tolkning av Noblit och Hares (1988) beskrivning av 

en metaetnografi syntes. Resultat: Insatts för förbättrad egenvård upplevs av sjuksköterskor 

som positiv och ger förmåga att förbättra patientvården. Sjuksköterskor upplever att diabetes 

mellitus typ 2 vård hindras pga. praktiska orsaker, resurser, patientens motivation och vilja 

samt att livsstilsförändring och hälsorådgivning är svårt att genomföra. Detta gör att 

sjuksköterskor känner sig besvikna när det gäller rådgivning. Därför inser flera 

sjuksköterskor behovet av att motivera patienten för att uppnå god kontroll och att skapa en 

bra relation. Det finns en oenighet vilken utbildning som är bäst för att ge patienten kontroll 

och egenmakt samt att sjuksköterskor uppfattar sin roll olika. Slutsats: Mer utbildning inom 

insats för egenvård, bättre samarbete inom vården och samhället samt ett enigt arbete inom 

vården för personer med eller risk för diabetes mellitus typ 2 skulle vara värdefulla insatser.  



 
 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Sjuksköterskor, attityder, Kvalitativa metoder och 

Primärvård.



 
 

NURSES EXPERIENCES OF PREVENTIVE 

MEASURES DIRECTED TOWARDS PATIENTS WITH, 

OR WITH RISK FOR DEVELOPING, DIABETES 

MELLITUS TYPE 2 

A SYNTHESIS OF QUALITATIVE EVIDENCE 

IDA JOSEFSSON  

Master’s Thesis in Caring Science, 15 ECTS credits. Programme for Specialist Nursing in 

Primary Health Care, 75ECTS credits. Spring semester 2013. Supervisor Cecilia Fagerström. 

ABSTRACT 

Background: Every ten seconds someone in the world dies of diabetes and two others are 

diagnosed with diabetes mellitus type 2. Early identification and focus on persons with 

increased risk for diabetes mellitus type 2 is necessary in order to reduce the incidence of this 

disease. The nurse has an important role for persons at risk for, or already diagnosed with, 

diabetes mellitus type 2, but nurses often feel disappointed regarding the performance of 

preventive measures. Aim: To identify and synthesise published qualitative studies, which 

highlight nurse’s experiences of preventive measures directed at persons with, or at risk of 

developing, diabetes mellitus type 2. Design: Meta-synthesis of nine scientific articles 

utilising qualitative methods was completed with the help of an interpretation of Noblit and 

Hares (1988) description of a metaethnography synthesis. Result: Measures for improved 

self-care is viewed by nurses as positive and represents an opportunity to improve overall 

patient care. Nurses experience that practical considerations – including resource availability, 

the patient’s motivation and desire for lifestyle change –prevent treatment of diabetes 

mellitus type 2 and that healthcare consultations are difficult to implement. Nurses are 

disappointed with regards to consultations. For this reason many nurses see a need to 

motivate the patient in order to achieve good control and to create a good relationship. There 

remains some disagreement as to which education is best for giving patients control and 

empowerment. Nurses also perceive their role differently. Conclusions: More education 

regarding measures for self-care, better cooperation between the healthcare system and the 



 
 

community at large, as well as a more united effort within healthcare for persons with, or at 

risk for developing, diabetes mellitus type 2 would be valuable measures. 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, Nurses, attitudes, Qualitative methods, and Primary 

care. 
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Introduktion 
Diabetes mellitus typ 2 innebär en stor hälsobörda för befolkningen, både på individ- och 

samhällsnivå (Price, 2010). Många av de komplikationer diabetes mellitus typ 2 kan medföra, 

kan förhindras eller fördröjas genom tidig upptäckt av den riskgrupp av individer som löper 

stor risk att få diabetes. Förhindrandet av sjukdomen kan uppnås med preventiva insatser så 

som fördröjning av att insjukna i sjukdomen eller att förebygga komplikationer för den som 

redan har drabbats (Price, 2010). Jones (2012) menar att eftersom diabetes mellitus typ 2 är 

en allvarlig sjukdom är preventiva insatser oerhört viktiga. Socialstyrelsen (2001) anger att 

undersökningar av riskgrupper för diabetes typ 2 kan förhindra personer att få sjukdomen. 

Riskgrupper som särskilt bör undersökas för blodsockermätning är patienter med högt 

blodtryck, blodfettrubbningar, bålfetma, hjärt-kärlsjukdom, glukokortikoidbehandling, fotsår 

och infektioner, samt nära släktingar till patienter med diabetes mellitus typ 2 (a.a.). Kvinnor 

med genomgången graviditetsdiabetes eller individer med påvisad nedsatt blodsockertolerans 

bör regelbundet följas upp för att tidigt upptäcka manifest diabetes mellitus typ 2. Vid 

befolkningsundersökningar kan sjuksköterskan finna många som har en oupptäckt diabetes 

mellitus typ 2. Beräkning talar för att det finns cirka 80 000 individer med odiagnostiserad, ej 

symtomgivande diabetes i Sverige. Livsstilsmodifikation (kostanpassning och motion) kan 

förhindra progression av tidig diabetes mellitus typ 2 och  patienter med odiagnostiserad, ej 

symtomgivande diabetes mellitus typ 2 skall i första hand rekommenderas livsstilsförändring 

(a.a.).  

 

Sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar att arbeta preventivt (Jones, 2012). 

Socialstyrelsen (2008) skriver att i sjuksköterskans arbete ingår att upptäcka ohälsa och att 

genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser. Eliminera eller minska de 

hälsoproblem som orsakas av diabetes mellitus typ 2 kräver flera nivåer av strategier  för att 

ta itu med de ökande faktorer som gör att personer får diabetes mellitus typ 2 (a.a.). Frågan är 

vilka preventiva faktorer och insatser som sjuksköterskan upplever är betydelsefullt för 

personer med eller risk för diabetes mellitus typ 2.  

 

Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om sådana faktorer för att kunna genomföra 

insatser som ger bra resultat för patienterna och förebygger lidande.  I Williams m.fl. (2004) 

studie utrycker sig sjuksköterskor flera gånger att de anser att personer som löper risk att 

utveckla diabetes mellitus typ 2 är en grupp som är viktig att identifiera, samt att det behövs 
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läggas mer resurser på denna grupp för att förstå vad som ingår i ett framgångsrikt 

förebyggande arbete. För att belysa sjuksköterskors upplevelser av preventiva insatser till 

personer med eller risk för att utveckla diabetes typ 2 är metoder som bygger på intervjuer 

bra att genomföra. Enligt Abad-Corpa, González-Gil, Barderas-Manchado, Cuesta-Benjumea, 

Monistrol-Ruano, Mahtani-Chugani och Martínez-Hernández (2010) tilltalar intervjuer 

sjuksköterskor, eftersom det ger möjligheter att komma in i en persons värld och upplevelser. 

Abad-Corpa m.fl (2010) skriver att upplevelser ingår i den kvalitativa synen med 

naturalistiska perspektivet, vilket är passande i studien.  

En sammanläggning av rådande kunskap om sjuksköterskans upplevelse anses vara av stor 

vikt. Dels för att lyfta fram rådande kunskaper om viktiga faktorer inom området, dels för att 

identifiera områden där det råder brist på kunskap. Metasyntes som används i studien ger en 

djupare och integrerad helhet (Abad-Corpa m.fl. 2010), då särskilda delar förs ihop till en 

helhet och resultatet blir större än summan av delarna (Barnett-Page och Thomas, 2009). En 

helhetsbild som kan vara av betydelse för att bättre förstå sjuksköterskans preventiva insatser 

riktade till patienter med eller risk för utveckla diabetes mellitus typ 2. 

Litteraturgenomgång 

Diabetes mellitus typ 2 
Scott m.fl. (2006) och Thompson (2012) menar att personer med diabetes mellitus typ 2 har 

en dubbelt så hög dödlighet jämfört med en person utan sjukdomen (a.a.). Acee (2012) 

skriver att antalet äldre med diabetes i utvecklade länder väntas öka från 25 miljoner till mer 

än 48 miljoner. Globalt rapporteras det att en person dör av diabetesorsaker var tiodel sekund, 

under samma tidsperiod så får två personer diagnosen diabetes. Dessutom är 50 procent av 

alla människor med diabetes omedvetna om att de har sjukdomen (a.a.). 

Scott, Boyd, Stephan, Augustine och Reardon (2006) menar att genom sänkning av 

blodglukosvärdet minskas patienternas risk för mikrovaskulära komplikationer (på njure, 

ögon och nervsystem). Dessutom har personer med diabetes mellitus typ 2 två till fyra gånger 

större risk att dö i influensa eller lunginflammation (a.a.). Thompson (2012) anger att tidigare 

kallades diabetes mellitus typ 2 för åldersdiabetes, men drabbar idag även yngre personer 

(a.a.). Price (2010) skriver att graden av amputering för personer med diabetes mellitus typ 2 

är tio gånger högre än hos personer utan diabetes mellitus typ 2. 60-70 åringar med diabetes 

mellitus typ 2 har lättare att drabbas av allvarliga former av skador på nervsystemet än yngre 

http://www.ajhp.org/search?author1=David+M.+Scott&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=David+M.+Scott&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=Steven+T.+Boyd&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=Michelle+Stephan&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=Sam+C.+Augustine&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=Thomas+P.+Reardon&sortspec=date&submit=Submit
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(a.a.). Scott, Boyd m.fl. (2006) skriver att hjärtsjukdomar är den ledande dödsorsaken bland 

diabetes mellitus typ 2 och att diabetes mellitus typ 2 fördubblar risken för stroke (a.a.).  

Diabetes mellitus typ 2 förekommer vanligen hos personer över 40 år, som är överviktiga och 

har en familjehistoria av diabetes mellitus typ 2 (Price, 2010). När en person fått diabetes 

mellitus typ 2 är det vanligt med långsam uppkomst av törst och täta urinträngningar. 

Symptom kan utvecklas från veckor till månader eller till och med år (a.a.). Diabetes mellitus 

typ 2 anses också vara en "tyst sjukdom”. Diabetes mellitus typ 2 representerar 90 till 95 

procent av diagnostiserade diabetes fall. Åttiofem procent av personer med diabetes mellitus 

typ 2 är överviktiga eller feta, andra faktorer inkluderar den sociala miljön såsom ökad 

fettkonsumtion och minskad fysisk aktivitet (a.a.). En annan riskgrupp är kvinnor som haft 

graviditetsdiabetes. Etnicitet, socioekonomisk bakgrund samt utbildningsnivå har en inverkan 

på diabetes mellitus typ 2 (a.a.). Studier har också funnit ett samband mellan födelsevikt och 

diabetes mellitus typ 2. Dessutom visar det sig att 70 procent av personer med diabetes 

mellitus typ 2 lever i eller nära städer (a.a.). Andra riskfaktorer som finns är högt blodtryck, 

onormala kolesterolnivåer och försämrad glukostolerans (a.a.). Vissa riskfaktorer som 

familjens historia och etnicitet kan inte förändras, men förändringar i livsstil som inkluderar 

en modifierad kost och ökad fysisk aktivitet kan minska risken att utveckla diabetes mellitus 

typ 2 (Price, 2010). Därför är preventiva insatser inom hälso- och sjukvården värdefulla för 

att reducera antalet personer som utvecklar sjukdomen. 

Prevention 
Jones (2012)  skriver att diabetes mellitus typ 2 kännetecknas av problem med blodsocker 

och att det kan leda till allvarliga komplikationer om de lämnas obehandlade. Diabetes 

mellitus typ 2 kan påverka nästan varje del av kroppen. Med arbete och vägledning kan 

många av de mest allvarliga komplikationerna av diabetes mellitus typ 2 förhindras eller 

avvärja sjukdomen helt och hållet. Förebyggande insatser arbetar för att förhindra befintliga 

sjukdomar hos människor i stället för att söka efter det totala botemedlet. Framsteg sker inom 

hälso- och sjukvården och kommer ge såväl förbättringar i medicinsk diagnostik, behandling 

som insatser för att förebygga sjukdomen. Det finns tre stadier av diabetes prevention, dessa 

är primär, sekundär och tertiär (a.a.). Denna studie kommer endast belysa primär- och 

sekundärprevention.  

http://www.ajhp.org/search?author1=David+M.+Scott&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ajhp.org/search?author1=Steven+T.+Boyd&sortspec=date&submit=Submit
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Primärprevention 

Jones (2012) anger att primärprevention börjar innan en person får diagnosen diabetes 

mellitus typ 2. Den fokuserar på dem som har hög risk att utveckla diabetes mellitus typ 2. 

Primärprevention kan hindra diabetes mellitus typ 2 genom livsstilsförändringar. Om en 

person har riskfaktorer för att utveckla diabetes mellitus typ 2 inleds primärprevention genom 

att gå igenom personens kost och träning (a.a.). Price (2010) skriver att primärprevention 

syftar till att främja hälsa och skydda mot hälsohot från samhället. Primärprevention 

genomförs innan ett problem uppstår och riktar i huvudsak sig till hela populationer (a.a.). 

Walker,  Dea, Gomez, Girgis och Colagiuri (2010) menar att diabetes mellitus typ 2 kan 

förebyggas av livsstilförändring. Hållbara dieter som kan främjar/vidhålla vikten eller 

viktminskning, fysisk aktivitet och kost modifiering bidrar till att minska risken för att 

utveckla diabetes mellitus typ 2. Många har en stillasittande livsstil även om det är väl 

etablerat att fysiskt aktiva individer har mycket lägre risk att utveckla diabetes mellitus typ 2 

än personer som är stillasittande. Walker, m.fl. (2010) skriver även att fysisk aktivitet är en 

viktig komponent för att upprätthålla både en sund kroppsvikt och en sund kropp hållning. 

Såväl styrketräning som annan träning (löpning, simning, cykling, rask promenad) är viktiga 

delar av fysisk aktivitet, vilket samtliga ökar det basala energibehovet. För att behålla en god 

hälsa där viktförlust inte är målet är 30 minuter rask promenad minst fem gånger per vecka 

god primärprevention (a.a.).  

Sekundärprevention 

Jones (2012) skriver att sekundärprevention startar när diabetes mellitus typ 2 upptäcks tidigt, 

när inga komplikationer ännu har uppkommit och personen är i ett tidigt stadium i 

sjukdomen. Price (2010) anger att sekundärtprevention inträffar efter att diagnosen diabetes 

mellitus typ 2 fastställ för att undvika eller åtminstone fördröja framskridandet av sjukdomen. 

Sekundärprevention identifierar risker eller hot och modifierar, tar bort eller behandlar före 

komplikationer av diabetes mellitus typ 2 uppkommer (a.a.). Thompson (2012) skriver att 

diabetes mellitus typ 2 kräver regelbunden övervakning. Tidig upptäckt av diabetes mellitus 

typ 2 kan rädda t.ex. tänder, syn, och förhindra amputationer av fötter och händer. Nazarko 

(2011) skriver att personer med diabetes mellitus typ 2 bör bevara eller återvinna en 

acceptabel kroppsmassa och bör äta en kost som har låg fetthalt, låg socker- och salthalt. 

Ballonoff & Munier (2004) menar att genom att hålla sin blodsockernivå inom sin målskala 

så kan det leda till att helt förebygga långtidskomplikationer. Med sjuksköterskas hjälp så kan 

en person med diabetes mellitus typ 2 komplikationer minskas eller till och med att undvikas 
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(a.a.). Thompon (2012) ger exempel på förebyggande insats inom sekundärprevention är: 

somatiska terapeuter, fotmassage och blodtryckskontroll men även att ge stöd och 

information (a.a.).  

Sjuksköterskan i arbetet att förebygga diabetes mellitus type 2 
Thompson (2012) skriver att diabetes mellitus typ 2 har störst potential att förebyggas eller 

fördröja sjukdomens uppkomst genom livsstilsförändring som minskar efterfrågan på insulin. 

Detta genom att begränsa sockerbelastning och sänka blodsockernivån med t.ex. kost och 

motion (a.a.). Upp till 80 procent av typ 2-diabetes kan förebyggas genom att anta en 

hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet (Acee, 2012). Price (2010) skriver att med tidig 

identifiering och inriktning av grupper med ökad risk för diabetes mellitus typ 2 är viktigt för 

att minska förekomsten av tillståndet. Eliminera eller minska de hälsoproblem som orsakas 

av diabetes mellitus typ 2 kräver flera nivåer av strategisk planering för att ta itu med de 

faktorer som ökar diabetes mellitus typ 2 bland befolkningen. Bättre tillgång till 

förebyggande vård, tidig screening och upptäckt är viktigt. Ökning av samhällsengagemang 

för att ta itu med diabetes mellitus typ 2 har en positiv effekt (Price, 2010).  

Gunnarsson, Gusdal, Jarl, Johansson, Rising, Strender, Törnvall och Östlinder (2008) skriver 

att i distriktssköterskans uppdrag ingår speciellt att upptäcka ohälsa och att ordna 

förebyggande och hälsofrämjande insatser. En stor del av sjuksköterskan arbete är att svara 

och ge råd till patienter (a.a.). Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att justera 

blodglukosnivåer, organisera och delta i screening aktiviteter och ge löpande utvärdering av 

tidiga tecken på komplikationer hos patienter med diabetes mellitus typ 2 (Tabloski, 2009). 

Distriktssjuksköterskan skall försöka nå uppsatta mål som är att ge medicinsk behandling och 

information om egenvård (Hörnsten, 2004). Patientutbildning i egenvård är en viktig del av 

diabetesvården och distriktssjuksköterskan förväntas spela en viktig roll i detta arbete att 

stödja en patient i att skaffa kunskap och förtroende för att nå målen. På senare år har det 

skett en förändring i förhållningssättet från att arbeta med patientföljsamhet till en mer 

patientcentrerad vård (a.a.). Patientcentrerad vård är mera lyhörd för patienternas önskemål, 

behov och preferenser. Men problem i kommunikationen finns och har visat sig ha en negativ 

påverkan (a.a.).  

Arborelius (2001) menar på att människors hälsa i hög grad bestäms av levnadsvanor och 

detta är ett välkänt faktum hos distriktssjuksköterskor. Många sjuksköterskor har fortfarande 

värderingar om att det finns ”ett bättre sätt att bete sig”. Vilket är en förhållningsätt som kan 
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vara användbart i vissa vårdsituationer men i vissa andra ineffektiva speciellt inom 

individuell hälsorådgivning. Många sjuksköterskor känner besvikelse när det gäller 

individuell rådgivning, trots flitigt arbete ses inga resultat. Många sjuksköterskor upplever att 

bristen på pedagogisk utbildning resulterar i att många känner tveksamma till förmåga att 

påverka människans levnadsvanor och ofta upplever besvikelse över denna oförmåga (a.a.). 

Hörnsten (2004) skriver att många patienter upplever all behandling och förändring inom sin 

livsstil som krävande. Samtidigt som personer som är diagnostiserade med diabetes mellitus 

typ 2 är rekommenderade av sjuksköterskor att leva så normalt som möjligt och behålla ett 

välbefinnande. För att anpassa sig till och hantera sin sjukdom måste patienter med diabetes 

mellitus typ 2 balansera mellan krav som ibland är motstridiga. Dessa krav inkluderar 

styrning och kontroll av diabetes mellitus typ 2 samt kontroll av sig själv och vara 

kontrollerad av andra. Acceptera sig själv som en person med diabetes mellitus typ 2 och 

ändå ha en positiv självbild, även anpassa sig till de krav och förändring som diabetes 

mellitus typ 2 ger, anser sjuksköterskorna som viktigt (a.a.).  

I Williams m.fl. (2004) studie menar sjuksköterskorna att de har fått resurser inom 

primärvården för att hantera de som redan har diagnosen diabetes mellitus typ 2 men att det 

saknas resurser som krävs för primärprevention. Sjuksköterskorna säger även att personer 

med hög risk för att drabbas av diabetes mellitus typ 2 ofta identifierads som följd av deras 

följdsjukdomar, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. De menar att sjukvården borde se dem 

ännu tidigare. Låg motivation ansåg sjuksköterskor att det fanns hos patienter speciellt ang. 

viktminskning. De menar att sjuksköterskan talar om för patienten att hon/han måste ändra 

sina kostvanor, men alla som någonsin har haft problem med vikten vet hur oerhört svårt det 

är att gå ner (a.a.). Williams m.fl. (2004) skriver också att det i tidigare rapporter visar på en 

oro inom området pedagogiskt stöd för vård av patienter med eller risk för diabetes mellitus 

typ 2, och de menar på att vårdpersonalen saknar kunskap för att ge pedagogiskt stöd (a.a.). 

Syfte 
Det övergripande syftet är att presentera en syntes av rådande kvalitativ evidens om 

sjuksköterskans upplevelser av preventiva insatser riktade till personer med eller risk för att 

utveckla diabetes mellitus typ 2. 

Specifika syftet 
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Identifiera upplevelser som sjuksköterskan tycker är av betydelse i samband med primära och 

sekundära preventions insatser för personer med eller risk för att utveckla diabetes mellitus 

typ 2. 

Design 
Studiens design är systematiskt kvalitativ metaetnografi syntes. Syntes av kvalitativa studier 

ger tillgång till en djup, integrerad och holistisk kunskap om ett verksamhetsfält, i syfte att 

vägleda mot en bättre kvalitet i det praktiska (Abad-Corpa,  González-Gil, Barderas-

Manchado, Cuesta-Benjumea, Monistrol-Ruano, Mahtani-Chugani och Martínez-Hernández, 

2010). Teing (2007) skriver att en systematisk genomgång är en översikt av flera studier 

(a.a.). Thorne (2000) nämner att kvalitativ forskning ofta har utgångspunkten att en tolkande 

förståelse endast är möjligt genom att upptäcka, eller dekonstruera betydelser av ett fenomen. 

Således kan en distinktion mellan att förklara hur något fungerar och varför det fungerar på 

det sätt vara ett mer effektivt sätt att skilja kvantitativ från kvalitativa analytiska processer i 

en viss studie (a.a.). Vissa kvalitativa metoder är inte inriktade mot att hitta mönster och 

gemensamma nämnare utifrån människa erfarenhet, utan försöka upptäcka några av den 

underliggande struktur eller kärnan i den erfarenheten genom intensiv studie av enskilda fall 

(Thorne, 2000). En metod för att analysera kvalitativa intervjudata beskrivs som en process. 

Intervjuer tilltalar många sjuksköterskeforskare, inte bara därför att processen med intervjuer 

är bekant från kliniskt arbete, men också för att det ger möjligheter att komma in i 

patienternas värld och deras hälsa eller sjukdoms upplevelser (Abad-Corpa m.fl. 2010).  Den 

kvalitativa synen utgår ifrån det naturalistiska perspektivet (Abad-Corpa m.fl, 2010).  

Kvalitativ metod passar för studies syfte då en granskning av tolkande upplevelser hos 

sjuksköterskor har gjorts. För att kunna få en struktur och veta hur studien skulle genomföras 

har studien använt sig av Noblit och Hares sju faser, som innefattar hur meta syntes 

genomförs. Noblit & Hare (1988) menar att i fas ett handlar det om att komma igång. Att 

identifiera intresseområdet som den kvalitativa studien ska innehålla. I fas två bestäms vad 

som är relevant till den ursprungliga intresse/fråga/syfte. I fas tre läses studierna noggrant 

igenom för att få ut viktiga metaforer, teman, begrepp eller koncept. I fas fyra fastställs hur 

studierna är relaterade till varandra, d.v.s. hur de hör ihop om finns det några 

beröringspunkter mellan varandra t.ex. samma begrepp eller är i motsats till varandra. I fas 

fem omsätts studierna till varandra t.ex. att sätta begreppen i två olika studier i relation till 
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varandra. I fas sex syntesernas innehåll, en meta syntes av de olika delarna i studierna. I fas 

sju presenteras syntesen, som redovisas i resultatavsnittet (a.a.).  

Litteratursökning 

Sökning genomfördes januari år 2013. Vid sökning av artiklarna i studien var det första steget 

att välja databas, i studien har MEDLINE och CINAHL använts. Enligt Polit och Beck 

(2012) har databasen MEDLINE bred bas inom medicin och andra hälso- 

sjukvårdsdiscipliner medan databasen CINAHL täcker vårdvetenskap och andra hälso- och 

sjukvårdsdiscipliner. Därefter gjordes som anges i Abad-Corpa m.fl. (2010) en sökning av 

artiklar som var publikationer under de senaste tio åren. Litteratursökningen har varit 

strukturerad och systematisk. Sökningen har inkluderat studier som har publicerats på 

engelska. Artiklarna är vetenskapliga ”Peer-Reviewed”, de är inom vårdvetenskap och är 

forskningsstudier som har en kvalitativ design. Artiklarna ska även ha med sjuksköterskors 

upplevelser av insatser riktade till patienter med eller risk för att utveckla diabetes mellitus 

typ 2. Vid sökningen användes ord som från artiklarnas titel och abstrakt. Nyckelorden som 

har använt i studien är: Diabetes Mellitus type 2, Nurse*, Nurses attitudes, Qualitative 

studies, Attitude of Health Personnel, Power, Qaulative studie, Primary Health care, 

Practice Guidelines, Behavioral changes och attitude of health personnel.  

 Polit och Beck (2012) anger att det kan vara bra att kombinera sökord i databaserna (a.a.). 

Vissa sökord som står i relation till syftet t.ex. Nurses attituds och diabetes mellitus typ 2 har 

satts ihop med AND för att kombinera sökorden i databasen. Vid sökningen har även OR 

strategin i databaserna används. I sökningen av artiklar har benämningen sjuksköterska 

användas istället för primärsjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Detta för att inte 

utesluta artiklar då det internationellt finns flera benämningar för distriktssjuksköterska och 

vissa länder endast använder benämningen sjuksköterska. 

Screening/Kontext 

Första steget i valet av artiklar var att finna studier som är relevanta utifrån de 

inkluderingskriterier som låg till grund för undersökningen, därefter har artiklarnas abstrakt 

lästs igenom. Om abstraktet hade berörningspunkter som relaterad till denna studies syfte har 

artikeln laddats ner eller beställas via biblioteket. I de fall då artikelns titel eller abstrakt inte 

gav tillräcklig information har artikeln ändå lästs igenom för att eventuellt ge svar på 

sekundära frågor (Polit & Beck, 2011). Vissa artiklars referenslistor och sökord har också 
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lästs igenom för att finna nya söktermer och där efter eventuellt finna ytterligare relevanta studier. 

Totalt fanns tolv stycken artiklar som var relevanta att använda till studien, se bilaga 4.  

Kvalitetsgranskning 

Som verktyg för kritisk granskning samt för att bedöma kvalitén i artiklarna har 

bedömningsinstrumentet Skills Programme Casp instrument (2006) använts. Enligt Polit och 

Beck (2012) och Thomas och Harden (2008) så bör kvaliteten i de studierna som ska användas 

granskas och bedömas för att undvika att otillförlitliga slutsatser dras i metasyntesen (a.a.). 

Skills Programme Casp instrument (2006) består av tio frågor för att bedöma om det är en bra 

forskning. Det valda instrumentet har frågor som är breda med principer eller antaganden 

som kännetecknar kvalitativ forskning. De första två frågorna är screening frågor och kan 

besvaras snabbt. Om svaret på båda är "ja", är det värt fortsätter med de återstående frågorna. 

Fråga ett är: Fanns det en tydlig redogörelse för målen av forskningen? Fråga två är: Är en 

kvalitativ metod lämplig? (a.a.) Dessa två frågor finns inte med i kvalitetsgranskningstabellen 

bilaga 2. Av granskningen höll nio artiklarna god kvalité medan tre hade lägre kvalitet och 

föll därför bort. De som inte hade god kvalité föll bort pga. bristande metod eller resultat 

beskrivning. Tio av studierna redovisades inte information om relationen mellan forskare och 

deltagarna tillräckligt. Sex av studierna saknar etiska övervägande. Några av de nio studierna 

som har används i studien saknar en tydlig redogörelse av resultaten, författarna inte har alltid 

skrivit ut om det är sjuksköterskan eller t.ex. läkaren som berörs sig. Alla de använda 

studierna har dock en tydlig metodbeskrivning.   

Dataextraktion 

Studiernas resultat och metod har användas i studiens resultatpresentation. Teing (2007) 

menar att syftet med dataextraktion för kvalitativa studier är att föra samman av många 

studier, genom att sammanfatta de metoder och interventioner som används samt 

sammanfatta resultaten i studierna (a.a.). Utifrån artiklarnas resultat har därför en 

dataextraktionstabell gjorts se bilaga 4, där innehållet är artiklarnas innehåll avseende: 

författare, år, land, syfte, metod, urval (antal sjuksköterskor), kontext (hemmet, primärvården, 

sjukhuset). 

Metasyntes 

Barnett-Page och Thomas (2009) skriver att definitionen av syntes är när separata delar förs 

samman för att bilda en helhet. Denna konstruktion av helheten kan kännetecknas av en viss 
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grad av innovation, att resultatet är större än summan av dess delar, "jämförande förståelse" i 

stället för sammanställning av data. Britten, m.fl. (2002) menar att syntes är en översättning 

av studier in i varandra, som uppmuntrar forskaren att förstå och överföra idéer, koncept och 

metaforer mellan olika studier (a.a.). Olika metoder för syntes av kvalitativ forskning har 

uppstått, särskilt när det gäller hälsorelaterad forskning. Det är viktigt att välja den metod 

som är mest lämplig för respektive situation (Barnett-Page & Thomas, 2009). 

Teing, (2007) beskriver att en metasyntes sammanställer artiklar som redovisar studier med 

kvalitativ design. Metasyntes innebär att identifiera resultat i artiklarna och sedan gruppera 

resultat i kategorier baserat på likhet. Detta görs för att sedan gruppera kategorierna i 

syntetiserade resultat. Därefter kan ”grupperna av artiklarna” användas som en bas för 

evidensbaserad praxis. Det svåraste med metasyntes är att säkerställa syntetiserade textdata 

överstämmer, samt kan det vara svårt att jämförda resultat från varje studie (a.a.). Syftet med 

en metasyntes är inte bara att sammanfatta utan att erbjuda nya tolkningar av resultatet 

(Abad-Corpa m.fl. 2010). 

Metaetnografi syntes 

Inom metasyntes så har metaetnografi valts. Britten, Campbell, Pope, Donovan, Morgan och 

Pill (2002) skriver att en metaetnografi är en metod som involverar induktion och tolkning, 

och där kvalitativa studier syntetiseras. Britten m.fl. (2002) menar att syntes är en 

översättning av studier in i varandra, som uppmuntrar forskaren att förstå och överföra idéer, 

koncept och metaforer mellan olika studier. Britten m.fl. (2002) skriver även att det är denna 

aspekt av ömsesidiga översättning som skiljer metaetnografi från den mer traditionella 

metoden för litteraturstudie. Medan översättningar möjliggöra jämförelse mellan olika studier 

bör de bevara strukturen i relationer mellan begrepp från varje studie. I allmänna termer kan 

översättningar vara antingen bokstavligt, ord för ord, eller kan översättningar vara 

idiomatiska översättningar, då innebörden av texten bevaras (a.a.), denna studie har båda 

dessa översättningar. Britten m.fl. (2002)  anger att metaetnografisk ansats innehåller 

speciella översättningar som bevarar meningar. Tolkningar och förklaringar i de ursprungliga 

studierna behandlas som data och omräknas för att producera en syntes (a.a.).  

Etiska aspekter 

Studien har tagit del av svenska lagen: lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 
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människovärdet vid forskning. Dock beror inte arbeten i lagen som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå (a.a.). Polit och Beck (2011) 

beskriver att vid studier av människor måste forskare beakta etiska frågor. När människor 

används som deltagarna i studier måste försiktighet vidtas och säkerställa att deras rättigheter 

skyddas. Etiskt forskningsbeteende kan ses som en självklarhet, men etiska överväganden har 

inte alltid fått tillräcklig uppmärksamhet. Studien får inte utsätta personen för fysisk och 

psykisk skada och utnyttjning. Studien ska visa respekt för människans värdighet, vilket 

innebär att deltagarna har rätt till självbestämmande, vilket innebär att de har frihet att styra 

sina egna handlingar, inklusive frivilligt deltagande. Fullt avslöjande ska göras, vilket innebär 

att forskarna till fullo har informerat om deltagarnas rättigheter och de risker, samt fördelar 

med studien. Dold insamling av information utan deltagarnas vetskap eller samtycke, 

undanhållande information eller att ge falsk information får inte förekomma. Rättvisa 

innefattar rätten till en rättvis behandling och rätten till privatliv. Etiskt förhållningssätt 

handlar inte om att bara skydda rättigheterna för människor, utan också att upprätthålla hög 

standarder kring integritet och att undvika forskningsfusk eller förfalskning av data (Polit och 

Beck, 2011). I denna studie iakttas hur vida studierna gjort ett etiskställningstagande eller att 

de har granskat av en etisk kommitté. I vissa fall kan det vara som Polit & Beck, (2011) 

skriver att artiklarnas etiska aspekter inte finns med på grund av brist på plats i artikeln (a.a.). 

Av de använda artiklarna är det fem artiklar där det är osäkert om etiska frågor tagits i 

övervägande. 

Resultat 
Syftet var att identifiera upplevelser som sjuksköterskan tycker är av betydelse i samband 

med primära och sekundära preventions insatser för personer med eller risk för att utveckla 

diabetes mellitus typ 2. Betydelsefulla faktorer visar sig vara patientens kapacitet och 

egenvård, omgivningens ramar och sjuksköterskans roll.  

Metodologiska kvalitén av de inkluderande studierna 

De nio artiklarna i resultatdelen är från år 1998 till 2011. Artiklarna är gjorda i England, 

Finland, Dominikanska republiken, Schweiz och Kenya. De flesta är gjorda i England. Miljön 

där insatserna beskrivs på är på sjukhus, primärvården och diabeteskliniker, men fokus i 

samtliga studier har varit inriktning på primär och sekundär prevention. Vissa studier har 

undersökt t.ex. både sjuksköterskan och läkarens upplevelser, men denna studie har endast 

fokuserat på sjuksköterskans upplevelser. Totalt ingår 124 stycken intervjuer och 
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observationer av sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i studierna. I de flesta studierna har 

sjuksköterskorna flera års erfarenhet inom diabetes vård.  

Syntetisering av studierna  
En syntetisering och tolkning har gjorts av de nio artiklarnas resultat. Teman som har valts är: 

patientens kapacitet och egenvård, omgivningens ramar och sjuksköterskans roll 

Patientens kapacitet och egenvård 

I Newton, Scambler och Asimakopoulou (2010) studie uttalar en sjuksköterska att hon känner 

sig orolig och en osäkerhet gällande om person med diabetes mellitus typ 2 är expert på sin 

diabetes mellitus typ 2. Men hon uttalar även att hon är där för att stödja patienten i vilket sätt 

som de känner och vill ha för att hantera sin sjukdom. Sjuksköterskorna upplever också hur 

de från dag till dag i praxis involveras i balansen mellan sina kliniska mål mot vad patienten 

se som livskvalitet, eller/och är villig eller kan göra för att möta behov, eller bara få 

patientens förmåga att svara (a.a.).  

‘‘I think in the old days we used to go in with a checklist–OK, they’ve 

diabetes and we’d tick off all these things and say ‘I’ve taught them 

[patients] about this’ [. . .] and go down the list ticking them [metabolic 

targets] all off . . . It doesn’t work that way. Not if they feel they need to 

do it for someone else.’’(Newton m.fl., 2010 s.327). 

I Huber (2011) och Newton m.fl. (2010) studier upplevs det att vården för diabetes är 

beroende av individers kompetens, motivation och intresse. Det visar sig i studierna Huber 

(2011) Newton m.fl. (2010) och Scambler, Newton, Sinclair och Asimakopoulou (2011) att 

ge ut information och utbildning är inte det enklaste, det brister pga. praktiska själ, tid eller 

patientens vilja. I studie Newton m.fl. (2010) upplever sjuksköterskorna att patienter är 

experter på sin sjukdom, de menar på att om du har ett kroniskt tillstånd är du personen som 

lever med sjukdomen dygnet runt. Du blir expert på din sjukdom och vet vad du vill (a.a.). 

När det gäller information, menar sjuksköterskorna i Scambler m.fl.(2011) studie att alla 

patienter inte passar i grupputbildning, ibland kan det enskilda mötet vara mer effektiv och 

ändamålsenlig. Men sjuksköterskorna menar att det kan ge mer arbete på grund av patient av 

någon anledning inte kan vara i en grupp eller vill inte ha en gruppsituation. Då måste 

sjuksköterskan hitta andra sätt att arbeta med dem, kanske med något annat stödjande verktyg 

eller stödperson som kan vara till hjälp (a.a.).  
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I Scambler m.fl.(2011) studie tycker sjuksköterskor att egenvård borde stöttas från alla 

professionella yrke inom vården, oavsett om de arbetar olika för att ge en fungerande 

diabetesvård. Om det inte görs menar sjuksköterskorna att det kan leda till förvirring eller 

maktlöshet hos patienter och gör det svårare att främja en sammanhängande strategi. Detta är 

en särskild fråga där hela grundsynen att främja förtroende, kunskap nivåer och kompetens 

hos patienten att själv hantera sin sjukdom förstörs (Scambler m.fl., 2011). Hinder för 

egenvård kan också skapas av det mest grundläggande dvs. själva sjukdomen. Diabetes 

mellitus typ 2 kan från person till person utvecklas i en rad oväntade och oförutsägbara sätt. 

Vissa patienter gör allt en sjuksköterska ber om, motionerar regelbundet, tar eget ansvar för 

sin mat och försöka hålla vikten mm Ändå hamna inte blodsockret som det uppsatta målet. 

Detta leder till att personen med "god egenvård" men dålig kontroll behöver bättre 

handledning (Scambler m.fl. 2011). 

 

Övervägande sågs egenvård av sjuksköterskor som god ide och de var positiva till när de 

kände att de hade kunskap att förbättra patientvården. Egenvård sågs även som god 

beteendeförändring och förbättring av vårdkvaliteten och hindra från isolering (Newton, 

Scambler, Asimakopoulou, 2010, och Scambler m.fl. 2011). Även om egenvård har några 

negativa faktorer sågs självbestämmande hos sjuksköterskor som betydelsefullt, och att även 

om det tillkommer begränsningar så är egenvårdstrategi bättre än ingen strategi alls 

(Scambler m.fl.,2011). Sjuksköterskor upplevde att utbildning inom farmakologi och 

psykologi bidrar till att ge patienten kontroll och egenmakt (Newton m.fl., 2010). Men vissa 

andra sjuksköterskor upplever att utbildning i pedagogik ligger till grund för att ge patienten 

kontroll och egenmakt (Newton m.fl., 2010 och Pinzon-Perez och Mountcastle, 2010). 

Sjuksköterskorna är öppna för vidareutbildning och uppdatering av sina kunskaper i 

förhållande till egenvård och hur det ska ges till patienter. Det fanns en allmän medvetenhet 

om att det alltid finns mer utrymme för utveckling (Scambler m.fl., 2011). 

 

” I think that as a practitioner I often think, you know, I haven’t got 

enough skills and I’ve done counseling courses and I’ve done quite a lot 

of sort of specialist training, motivational interviewing, etc., etc., but at 

the end of the day I still don’t think I’ve got enough skills sometimes to 

deal with those patients” (Scambler m.fl.,2011 s.21).   
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Flera sjuksköterskor menar att för att hantera personer med eller risk för diabetes mellitus typ 

2 omfattar det undervisning av egenvård, aktiviteter, underlätta anslutning till den medicinska 

delen, ta itu med patientens förnekande och se till att patienten klarar av sin sjukdom och att 

leva med den. Sjuksköterskorna uppger att patientens stöd finns på diabeteskliniker efter det 

att patienten skrivs ut från sjukhuset (Mutea & Baker, 2007).  

Fördelarna med egenmakt till patienterna upplevs vara ett aktivt deltagande i deras egenvård, 

men det ger även förmågan att patienterna får behålla kontrollen över sitt dagliga liv. 

Egenvård aktiverar patienterna att lära sig så mycket som möjligt om deras tillstånd. Det får 

dem att göra val om hur de vill hantera sin diabetes, hur de vill anpassar sin medicin för att få 

bästa möjliga kontroll utan alltför mycket fara för deras dagliga liv menar sjuksköterskorna 

(Scambler m.fl.,2011). Många sjuksköterskor såg egenvård som avgörande för patienten 

välbefinnande, eftersom det ger färdigheter till att patienterna erkände att det var deras 

sjukdom. Sjuksköterskorna accepterade sin roll som förmedlare och källa av 

hälsoinformation. De ansåg att det är en process för patienterna att sköta om sin diabetes 

mellitus typ 2 enligt sjuksköterskorna (Newton m.fl., 2010), men egenvård sågs främst som 

en minskning av arbetsbelastningen och besparing av tid och resurser (Scambler m.fl.,2011). 

‘‘I think it has altered the way I practice, and I think I’m very much, I 

accept now that the diabetes is the person’s diabetes, not my diabetes and 

my role is very much to support them [patients]”( Newton m.fl., 2010 

s.328). 

’’ But with diabetes if you have it, you have it. So the whole process of 

managing had to be, I think, strongly lead from the individual - but within 

a supportive structured framework because they can’t do it on their 

own.’’  (Newton m.fl., 2010 s.328).  

Att även låta patient göra fel i sin vård, minskar beroendet av sjuksköterskan. En 

sjuksköterska tror det är viktigt eftersom om sjuksköterskan inte försöker ge patienterna 

ansvar skulle det vara sjuksköterskan som får gör allt arbete. I början tar det mycket tid och 

arbete men långsiktigt vinner sjukvården tid och pengar menar sjuksköterskan (Scambler 

m.fl.,2011). Det fanns också ett förslag om att egenvård skulle kunna användas som ett 

verktyg för att ransonera tjänster för de mest i behov. Genom att minska tid och resurser som 

spenderas på de patienter som mest kan hantera sin vård själv. Så ger det sjuksköterskorna 

mer tid att sortera om och fokusera på människor som verkligen behöver sjuksköterskan, de 
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personer med mycket allvarligare diabetes som förmodligen behöver mer hjälp (Scambler 

m.fl.,2011). En sjuksköterska i Scambler m.fl. (2011) studie uttalade en fördel med egenvård 

och förhållandet till den professionella utvecklingen av hälso- och sjukvårdspersonal själva. 

Att om sjuksköterska visar sina kolleger hur egenvård fungerar så kommer de också ge sina 

patienter bättre vård och de kommer att vara en bättre sjuksköterska med mer förtroende. 

Förhoppningsvis kommer patienter vara mera positiva eftersom de nu är oberoende, de har 

gjort det själva, vilket är mycket bra menar sjuksköterskan. Ur denna synvinkel kan egenvård 

vara nyckeln till att förbättra vården för patienterna samt att förbättra kompetensen hos 

sjukvårdspersonal (a.a.). Flera sjuksköterskor säger att kvalitén av omvårdnad som erbjuds 

till patienter kan vara begränsad på grund av patienters egenskaper såsom förnekelse, 

analfabetism och fattigdom eller gamla, vilket ger dålig omvårdnad (Mutea & Baker, 2007). 

Att ge diabetesutbildning till äldre människor utanför personens hemlivsmiljö upplevs som 

överväldigande för patienter och gav minimal effekt. Sjuksköterskorna menar att personer 

reagerade annorlunda i hemmet speciellt deras inställningar än i samråd med vårdcentralen 

eller på sjukhuset (Huber, 2011). Sjuksköterskorna vill kunna anpassa vården till individens 

behov och i individens hemmiljö. Vanligtvis gavs vård och diabetesutbildning i samråd med 

vårdcentralen eller på sjukhus (Huber, 2011).  

” ‘Because we see the clients in their usual environment, we can tailor 

care to meet the individuals’ capabilities and to encourage acceptance [of 

the disease] (…). It [outcome of diabetes care] is very variable and, in 

addition to the older person’s possibilities, it [the expertise] depends on 

the physician, diabetes specialist nurse, hospital or other team member 

involved.’” (Huber, 2011 s.91). 

I Grace, Begum, Subhani, Kopelman och Greenhalgh (2008) studie var många av 

sjuksköterskorna ovilliga att diskutera livsstilsförändring. Delvis på grund av sin egen dåliga 

kulturella och religiösa förståelse och eftersom de uppfattade att vissa personer ha särskilt 

förhållande till guds vilja och därmed mot utbildning av förebyggande insatser för diabetes 

mellitus typ 2 (a.a.). Sjuksköterskorna menar att folket måste tro på förebyggande insatser för 

att kunna ändra sin livsstil (Grace m.fl., 2008). Sjuksköterskor berättade att det är en 

utmaning i att kommunicera och ge ut grundläggande livsstilinformation på grund av att vissa 

kulturer har en begränsad hälsokunskap. Detta ger tidspress, svårigheter att tolka samtalet 

eller sjuksköterskans egen begränsad förståelse och förtroende att hantera de kulturella 

aspekterna av livsstil (a.a.). Sjuksköterskor angav att Bangladesh folk kunde associera fetma 
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med hälsa och rikedom, vilket leder till svårigheter i kommunikation vid vårdsamtal (Grace, 

2010).  

Omgivningens ramar 

Resurser 
I Mutea och Baker (2007) studie uttalade de flesta sjuksköterskorna att de inte har kontroll i 

hemsjukvården på grund av vårdbrist (t.ex. brist på resurser) och krävande förhållanden av 

omvårdnadstjänster. I flera studier Scambler m.fl. (2011), Mutea och Baker (2007) och Pill, 

Rees, Stott, Rollnick (1998) så upplevs det av sjuksköterskorna att det finns tidsbrist inom 

vården för diabetes mellitus typ 2 patienterna, vilket gav oro. En sjuksköterska i Pill, Rees, 

Stott & Rollnick (1998) studie uttalade speciellt att det inte finns tillräckligt med tid för 

patienter med eller risk för att utveckla diabetes mellitus typ 2 på sjukhuset. 

 
 I learnt very quickly that you've got to realize you've got your limitations. 

You can only do so much and if you've given them all the advice you can ( 

Pill m.fl, 1998 s.1496).  

I Scambler m.fl. (2011) studie uttalar sjuksköterska att brist på tid kan leda till att det även på 

praktisk nivå brister då det inte finns tid för lämplig och nödvändig utbildning och stöd för 

personer med diabetes mellitus typ 2 (a.a.). Några sjuksköterskor menar även att i en klinisk 

situation finns det fortfarande inte tillräckligt med tid för att vara så flexibel som 

sjuksköterskan vill vara. Som sjuksköterska kan det finns vetskap om att några patienter som 

skulle ha mer värde av deras tid mer än andra (Scambler m.fl. 2011). Sjuksköterskor upplever 

att de har kunskap om diabetes mellitus typ 2 och vill lära patienterna, men de säger att de 

hindras att ge kunskap på grund av tidsbrist, låg jobbmoral, patientens fattigdom och 

analfabetism (Mutea och Baker, 2007). Sjuksköterskor upplever att det även finns 

personalbrist vilket leder till att det inte finns tillräckligt med tid med patienter för att lära och 

utbilda dem (Mutea och Baker, 2007).  

Flera sjuksköterskor menar även på att patienter utan hjälp i hemmet återtas oftast till 

sjukhuset på grund av otillräcklig kost, brist på läkemedel och avsaknad av uppföljning av 

vård. Dock kvalitén av omvårdnad som erbjuds till inneliggande patienter begränsas av 

otillräckliga resurser, dåliga villkor, och patienters egenskaper såsom förnekelse, 

analfabetism och fattigdom ger dålig omvårdnad (Mutea och Baker, 2007). Flera 

sjuksköterskor i Mutea och Baker (2007) studie beskrev att kvaliteten på vården som 
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levereras till diabetes mellitus typ 2 patienter är med otillräckliga resurser, som: 

överbeläggning, inga läromedel, brist på läkemedel, brist på utrustning och omvårdnads brist. 

”staff shortage does not allow us to have enough time with patients to 

teach them” (Mutea och Baker, 2007 s.43).  

 Patientutbildning har förbättrats på de primära diabetikerklinikerna upplever några 

sjuksköterskor, men otillräcklig av sjukhusresurser hindrar konsekvent vård. Sjuksköterskor 

beskriver att patientutbildning kan vara omöjligt eftersom vissa patienter vägrar att acceptera 

kroniskt tillstånd av diabetes mellitus typ 2 och patienter skyller på sjuksköterskorna för 

sjukdomens komplikationer. Utbildning och stöd i samhället finns för diabetes mellitus typ 2 

patienter, men otillräcklig organisatorisk kopplingar och fattiga geografiska bostadsplatser 

kan hindra patientvården. Stöd i samhället för diabetes mellitus typ 2 är på väg att förbättras 

enligt sjuksköterskorna (Mutea och Baker, 2007). 

Politik/samhälle  
I primär preventivinsats för personer med eller risk för diabetes mellitus type 2 de upplevde 

sjuksköterskor i Pinzon-Perez & Mountcastle, (2010) studie att det behövs utöka ekonomiska 

och mänskliga resurser på sjukhus. För att stärka deras kapacitet att erbjuda förebyggande 

och omsorgsinsatser. Det behövs även skapa bättre utvärdering och uppföljning inom 

primärvården för överviktiga eller feta barn, för att på så sätt identifiera tidiga barn i 

riskzonen för fetma och/eller diabetes mellitus typ 2. Identifiering och prioritering av barn 

som löper risk för övervikt och fetma. Större satsning på hälsoundervisning och 

beteendeförändringsprogram behövs (Pinzon-Perez & Mountcastle, 2010). Även öka 

medvetenheten bland all sjukvårdspersonal om vikten av tidig diagnos och behandling men 

även ge personal lämplig utbildning om förebyggandeinsatser (Pinzon-Perez & Mountcastle, 

2010). Sjukvården borde samarbeta mer med skolor, föräldrar, lärare och föreningar med 

förebyggandeinsats inom diabetes mellitus typ 2. Kosten i skolorna bör vara låga i fett, högt 

innehåll av fiber, och med ökad förekomst av grönsaker och frukter. Minskad skatt på kost så 

som grönsaker, frukt mm så att de är mer tillgängliga för alla socioekonomiska nivåer, kan 

vara andra sätt (Pinzon-Perez & Mountcastle, 2010). Några sjuksköterskor uttalade att om 

som sjuksköterska inte använder sig av samhällets tjänster i sitt arbete, kan man hävda att 

dessa tjänster är fattiga och inte så relevanta, särskilt inom hälsa, med tanke på att som 

sjuksköterska så finns det ett lagstadgat ansvar att engagera även patienterna. 
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Sjuksköterskorna menar att det är områden som behöver utvecklas ytterligare (Newton m.fl., 

2010). 

‘‘They are able to become expert patients and then justify to me why they 

don’t wish to comply. So it really gives them [patients] the ammunition to 

say I am well informed, I’m an expert, and I don’t want to take blood 

pressure pills because they make me feel ill and I’d far rather accept the 

risk which you’ve so clearly explained to me [. . .]  (Newton m.fl., 2010 s. 

328). 

Sjuksköterskan menar att som sjuksköterska får man inte ignorera det dilemmat. 

Sjuksköterskor får de kliniska målen och samtidigt uppmuntras de att driva personen att själv 

hantera och därmed ge patienterna makten att själva ta besluta och kontroll (Newton m.fl., 

2010). Sjuksköterskor menar att patienterna utmanar de kliniska målen, vilket höjer oron 

mellan politik och praxis samt därmed risken för dålig egenvård (Newton m.fl., 2010). Enligt 

Newton m.fl. (2010), Scambler, Newton, Sinclair, Asimakopoulou (2011) och Pinzon-Perez, 

Mountcastle (2010) kan sjukvårdstjänster hindras på grund av. t.ex. minska gränserna för 

sjukvårdspolitiken där det styrs vilken peng som är till vilket ändamål.  

Sjuksköterskans roll 

Några såg sin roll som sjuksköterska som förmedlare av nödvändig information (Pill 

m.fl.,1998). Andra menar att ge ut information och även motivera patienten är nödvändigt för 

att ändra hans/hennes livsstils beteenden, men det kan också var kopplat till oro för att tid inte 

finns. Många sjuksköterskor säger att de måste upprepa för att få deras synpunkt till patienten 

(Pill m.fl., 1998).  

” I send them to the dietician- and try and explain each time. Start all 

over again each time. I just repeat the same advice. Maybe word it a little 

differently and just before that I hope I hit a trigger word that might fill 

them with some enthusiasm. Try again!” (Pill m.fl., 1998 s.1496).   

En annan sjuksköterska beskriver att hon fortfarande behöva tala om för vissa patienter att 

om de inte slutar röka så kommer de att dö. Sjuksköterskorna vidhöll att använda denna 

metod, trots förslag från utbildningen att det skulle vara mycket bättre att koncentrera sig på 

framförhållningen (Pill m.fl., 1998). Sjuksköterskor upplever många gånger att de faller 

tillbaka på strategi ett i samtal och behandling med diabetes patienter när de ställs inför en 
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patient vars diabetes mellitus typ 2 kontroll är bristande. Förändring är alltid en utmaning 

upplever de. Vissa sjuksköterskor kände sig hotade av tanken på att låta patienterna inta en 

mer dominerande roll i att besluta vad de var beredda på att göra med av deras tillstånd. 

Problemet låg på att patienten kan vara benägna att göra det så kallade fel val från den 

professionella synpunkt och därmed riskera att utsätta sin hälsa (Pill m.fl., 1998). Vissa 

sjuksköterskor upplever att de har kunskap om diabetes mellitus typ 2 och vill därför 

undervisa patienterna om deras diabetes. Sjuksköterskor menar även att vissa patienter är 

öppna för utbildning och känner sig ivriga att lära sig, vilket ger en fördel att ge ut kunskap 

(Mutea och Baker, 2007). En grupp sjuksköterskor uppskattade flera förhandlingar med 

patienten, att lyssna mer och prioritera tid och relevansen av det tillvägagångssätt som är bäst 

för just den enskilda patienten. En sjuksköterska uttryckte sig att det förhållningssättet har 

förändrats hennes negativa inställning till vården. Hon är inte någon som dirigerar för 

patienterna nu och hon involvera dem mer nu och fråga hur förändringen känns. Hon har 

märkt en förändring i sin relation med några av de patienterna. Hon uttalar att det har öppnat 

nya dörrar (Pill m.fl., 1998). Två sjuksköterskor förväntade inte sig att se så stora 

förändringar i patienternas livsstil eller på diabeteskontrollerna och betonade snarare framsteg 

inom patientens förståelse och successiv förändring. En sjuksköterska sa att hon tidigare sett 

sin roll som prövning och lämnade all vård inom diabetes till läkaren. Nu vet hon vilket 

förhållningssätt hon ska ha till vård för diabetes patienter, vilket har förbättrats och förstår nu 

behovet av att diskutera med patienterna (Pill m.fl., 1998).  

” I feel it is important that they understand what we are trying to do. You 

know, try to explain to them the complications as well when a new 

diabetic comes in. You say- `this is what we are trying to prevent by you 

coming here and having regular checkups "( Pill m.fl., 1998 s.1496). 

 
Andra sjuksköterskor var mer medvetna om teorier om hur människor lär sig och av 

pedagogiska strategier. Alla sjuksköterskor insåg behovet av att motivera patienten för att 

uppnå god kontroll och att skapa en bra relation. Flera sjuksköterskor ansåg att det var viktigt 

att ”tala” med patienterna och att få en relation, att lära känna patienterna väl (Pill m.fl., 

1998). 

” I've got a patient- I know it's not their medication, it's diet they don't 

keep to or their lifestyle… and I say `look, is this really what you've eaten 
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today or this week- if that is the case your blood sugar should not be like 

that. When I take your blood it's telling me a different story'. We've got 

such a close relationship now with my patients so I can afford to be like 

that with them and I know they will come back anyway. (Pill m.fl., 1998 

s.1496). 

Andra sjuksköterskor ansåg att det bästa sättet var att uppmuntra och övertala som sin främsta 

uppgift för att skapa en bra relation och därmed vara säkra på att patienten kommer att 

återvända för återkontroller (Pill m.fl., 1998).  

Sjuksköterskor beskriver att under de första mötena med patienterna, var samtal om livsstil 

mycket omfattande, och flera olika beteendeproblem kunde uppstå under ett enstaka tillfälle. 

Under efterföljande besök, låg däremot fokus till återkallande oftast på problem som redan 

definierats under tidigare möten som stora. Sådana problem kan vara relaterade till 

viktkontroll i sin helhet, alkoholkonsumtion och rökning (Karhila, Kettunen, Poskiparta & 

Liimatainen, 2003). I flera studier betonar sjuksköterskor att informera patienterna om 

fördelarna av motion. Att motion kan förebygga ohälsa och att upprätthålla regelbundna 

fysiska aktiviteter påverkade resultaten av diabetesvården (Huber, 2011 och Karhila, 

Kettunen, Poskiparta, Liimatainen, 2003). Även om flera sjuksköterskor upplevde att de hade 

strukturerade och informerande möten med patienter upplever vissa sjuksköterskor att de 

fortfarande kände sig skyldig och undrade om de inte kunde göra bättre även fast de samtidigt 

hade kunskap om sina begränsningar (Pill m.fl., 1998).  

 “I feel we've failed, really [if blood sugars drifting up] [Interviewer: you 

feel it's your fault? not their fault?] Well I suppose it's six of one and half 

a dozen of the other. But I think you have to take some responsibility for 

it. Perhaps you should be a bit harder on them perhaps and explain a bit 

more, I don't know. But then you can only go so far, can't you? I mean 

once they leave the surgery, then their lives are their own again and they 

do what they want to do.”( Pill m.fl., 1998 s.1496).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

CINAHL och MedLine har används i den bibliografiska sökning men endast sökningar ur 

CINAHL gav de artiklar som valdes för studien. Dubblett eller icke relevanta artiklar hittades 
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i MedLine. Att endast hitta artiklar ur CINAHL kan ha negativt resultat på studien då 

MedLine är bas inom medicin och andra hälso- sjukvårdsdiscipliner. Mycket tid har gått till 

att finna nyckelord, men trots  att många olika sökord använts så uppnåddes inte något 

ytterligare resultat. Detta visa på att mer forskning behövs inom detta område. Författaren har 

även tagit hjälp ifrån kunniga personer för att hitta fler sökord. Studierna som är inkluderade 

är från året 1998 till 2011. Varför vissa studier är äldre än 10 år vilket beror på att det inte 

finns mycket forskning inom området. Det hade varit för lite att redovisa om studien hade 

begränsats till enbart studier som är publikationer under de senaste tio åren. 

 Nio studier har granskats och använts i studien. Bondas & Hall (2007) beskriver att det kan 

finns en uppsjö av information i varje studie, och därför finns det rekommendationer av tio 

till tolv studier att använda sig av i en metasyntes (a.a.). Men på grund av att lite forskning 

har gjorts inom ämnet hittades endast nio artiklar. Noblit & Hare (1988) anger att för många 

artiklar kan hindra den djupa analysen för att föra tillsammans nya teman (a.a.), vilket då kan 

anses att nio artiklar kan vara rimligt. Nio artiklar kan vara rimligt men som i denna studie så 

var innehållet i artiklarna inte alltid tydligt utan hade brister och tunt innehåll, samt att 

artiklarna skilde sig innehållsmässigt ifrån varandra. Detta har gjort det svårt att sammanföra 

studierna. Mer forskning hade gjort att glappet inte blev så stort mellan artiklarna och att 

denna studie blev mer jämförbar mellan studierna och innehållet hade gett mer för läsaren. 

Men att glappet är stort kan även vara till sin föredel i studien då det ger mera i flera områden 

kring diabetes mellitus typ 2.  

Artiklarna är gjorda i England, Finland, Dominikanska republiken, Schweiz och Kenya. Flest 

är gjorda i England. Vilket ger det mest europeiskt/västerländskt perspektiv, då vi i Sverige 

kan använda studien. Studien har fokuserat sig på primär- och sekundärprevention men i 

vissa länder är det olika vart man arbetar med primär- och sekundärprevention samt att det 

inte alltid står i artiklarna om det även är arbete inom tertiärprevention. Studien har ändå haft 

som mål att hitta primär- och sekundärprevention men kan innehålla delar där det har varit 

svår tolkat, då det har varit svårt att tyda vilket område sjuksköterskan arbetar inom. Detta 

kan vara en negativ faktor i studiens resultat. Det kan finnas upplevelse om tertiärpreventions 

vilket inte ingår i studiens syfte men eftersom fåtal artiklar har funnits som är relevanta för 

studien så har det ändå övervägt att använda dessa artiklar. Studien inkl även artiklar gjorda 

på sjukhus på grund av att i vissa länder arbetas man inom primärt- och sekundärprevention 

även där. 
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Som verktyg för kritisk granskning samt för att bedöma om kvalitén i artiklarna har 

bedömningsinstrumentet Skills Programme Casp, (2006) använts. Tre artiklar föll bort vid 

kvalitetsgranskningen, på grund av avsaknad av metod, endast diskussion i resultat delen eller 

endast enkätundersökning i resultat. Vissa av de andra nio artiklarna har inte fått full poäng 

men det har gjorts ett övervägande att artiklarna ändå är aktuella för denna studie. I många 

studier så har relationen mellan forskare och deltagarna inte tillräckligt beaktas. Detta kan 

bero på att forskarna tagit bort den informationen på grund av brist på textplats m.m. Några 

studier saknas även om etiska frågor tagits i övervägande, men detta kan även här bero på att 

forskarna tagit bort den informationen på grund av t.ex. brist på textplats. Enligt Atkins, 

Lewin, Smith, Engel, Fretheim och Volmink (2008) skriver att bestämma att utesluta studier på 

grund av deras kvalité skapar överrigorösa tillämpningar av bedömningskriterierna. Även om 

redovisningen av metoden är dålig behöver inte forskningen vara dålig (a.a.), men kan ge negativ 

trovärdighet i resultatet av studien. Några studier som har används saknar en tydlig redogörelse 

av resultaten, där författarna inte alltid skrivit tydligt om det är sjuksköterskan eller t.ex. 

läkaren som uttrycker sig. Vilket har inneburit  svårigheter att tolka textens innehåll i 

studierna. Studien har utgått ifrån att hitta just sjuksköterskans upplevelser i artiklarna. 

Finfgeld-Connett (2010) skriver att bristen på kritisk information om forskningsmetoder i 

studier kan vara problematiskt. Rekommenderar att resultat som har hämtats utvärderas och 

baseras på trovärdighet av den information som tillhandahålls av författarna att stödja varje 

uttalande (a.a.), vilket har utförts i studien. Bondas & Hall (2007) anger att det finns 

svårigheter i analysen i en metasyntes. Oftast på grund av problem i de primära studier, 

såsom varierande uttryckssätt, feltolkning av data och analytiska feltolkning, brist på 

klarheter, brist på teori, feltolkning av citat som presenteras som resultat (a.a.). Syntes uppnås 

genom att bibehålla de centrala temana för varje artikel och jämföra dem med andra artiklars 

viktiga teman inom samma område (Bondas & Hall, 2007). Finfgeld-Connett (2010) skriver 

att resultat som har hämtats ur forskningsstudier ska utvärderas vid data analys baserad på 

trovärdigt, djup och brett som möjligt (a.a. ), vilket har gjorts i studien.  

Alla artiklar är skrivna på engelska och har översatts till svenska. Översättning och tolkning 

har gjorts noggrant och så trovärdigt som möjligt, men visst kan det förekomma språkliga 

missförstånd som kan ha inverkat på resultatet. Författaren valde att förtydliga 

resultatpresentationen med citat men valde att inte översätta dessa till svenska för att inte mista 

textens innehåll. Bondas och Hall (2007) skriver att använda sig av citat i resultatpresentationen 
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ger styrka till studiens validitet, stärker reabiliteten och underlättar för läsaren att följa resultatet 

(a.a.).   

Metasyntes har bedömts vara ett lämpligt val för denna studie. Studierna som har använts i 

studien har i innehåll skiljt sig från varandra. Med en metasyntes som Britten, m.fl. (2002) 

menar hjälper till att separata delar förs samman och på så sätt bilda en helhet (a.a.), vilket 

har medfört i denna studie ett nytt synsätt på texternas innehåll. Precis som Teing (2007) 

skriver har studien baserat på att gruppera resultaten i studierna i kategorier och hitta likhet. 

Sedan gruppera kategorierna i syntetiserade resultat (a.a.), vilket gav rubrikerna: Patientens 

kapacitet och egenvård, omgivningens ramar och sjuksköterskans roll.  

Resultatdiskussion 

Av de tre teman som framkom i resultatet så visade det i bilaga 5 att insats inom patientens 

kapacitet och egenvård var det mest betydande och där sjuksköterskan hade mest upplevelser. 

Därefter framkom omgivningens ramar och till sist sjuksköterskans roll.   

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av preventiva insatser 

riktade till patienter med eller risk med diabetes mellitus typ 2. Studien visar att 

sjuksköterskor upplever de preventiva insatserna inom egenvård i stora delar positivt. 

Egenvården upplevs ge förmåga att förbättra patientvården genom att det ger god 

beteendeförändring, förbättring av vårdkvalitén samt ger kontroll i patientens dagliga liv. I 

Socialstyrelsen (2009) definieras egenvård då hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal bedömt när en patient själv kan utföra sin vård (a.a.). I Dunning 

och Martin (1999) studie står det att patientföljsamhet med behandling och av lämplig 

egenvård kan påverka patienters uppfattningar om hur allvarliga deras sjukdom är samt ger 

det kunskaper och färdigheter till patienten (a.a.). För att patienterna ska kunna ta ansvar för 

egenvård, måste de vara välinformerade, även om diabetes mellitus typ 2 komplikationer, 

som kan uppkomma (Dunning och Martin, 1999). Även i tidigare studie visar det sig att 

patientutbildning i egenvård är viktigt del för personer med eller risk för diabetes mellitus typ 

2 . Sjuksköterskan förväntas stödja patienter i att skaffa kunskap och förtroende för att nå 

målet att utbilda i egenvård (Hörnsten, 2004). I denna studie uppger flera sjuksköterskor att 

på lång sikt tjänar vården på arbetat med mer egenvård. I början kan det finnas hinder där av 

bland annat att sjuksköterskor upplevde att vissa kulturer var det svårt att ge diabetes vård 

pga. t.ex. patienter kan ha begränsad hälsokunskap, var emot förebyggande insatser eller att 

det kunde misstolkas pga. annat språk vilket ger kommunikationssvårigheter. Hörnsten 
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(2004) skriver att problem i kommunikationen har visat sig ha en negativ påverkan och att 

ibland kan etnicitet har en negativ inverkan på diabetes mellitus typ 2 (a.a.). Denna riskfaktor 

kan inte förändras, men förändringar i livsstil kan förändras (a.a.). Även i studie Satterfield, 

Lofton, May, Bowman, Alfaro-correa, Benjamin och Stankus (2003) uppkom det att diabetes 

mellitus typ 2 är en komplex sjukdom med ömsesidiga interaktioner mellan faktorer bland 

annat språk, kultur och miljö faktorer (t.ex. ekonomisk status) (a.a.). Ett problem enligt 

Venkatesh och Weatherspoon (2013) är att patienternas förmåga och effektivitet att utföra 

egenvård beteenden skiljer sig åt mellan etnicitet, vilket gör det svårt att välja lämpliga 

behandlingsmetoder och insatser inom diabetes inriktning utan att ha kännedom om  det 

kulturella (a.a.).    

 I Walker, Dea, Gomez, Girgis & Colagiuri, (2010) samt Saito, Watanabe, Nishida, Izumi, 

Omura, Takagi, Fukunaga, Bandai, Tajima, Nakamura och Ito (2011) studier skrivs det att 

diabetes mellitus typ 2 kan förebyggas av livsstilförändring (a.a.). Av Williams, Rapport, 

Elwyn, Lloyd, Rance & Belcher (2004) studie framgår att primär prevention i samband med 

diabetes mellitus typ 2 är möjligt genom livsstilsinterventioner hos personer som är i 

riskzonen (a.a.). I denna studie uppger dock många sjuksköterskor att livsstilsförändring inte 

alltid det enklaste att förändra och att sjuksköterskan är beroende av patientens motivation, 

intresse och kompetens för att lyckas. I Williams m.fl. (2004) studie har det uppkommit att 

sjuksköterskor upplever låg motivation hos patienter att ändra sin livsstil (a.a.). Detta bidrog 

till att i denna studie upplevde många sjuksköterskor att det finns en svår balans mellan att 

uppnå kliniska mål och samtidigt ge patienterna livskvalitet. En sjuksköterska i studien 

uttryckte sig att vissa dilemman med patienter kan man som sjuksköterska inte ignorera. Ett 

exempel som angavs var att vissa patienter kan bli expert på sin sjukdom och motivera för 

sjuksköterskan varför de inte vill följa anvisningarna. Vilket ger patienterna argument att 

säga att jag är väl informerad, jag är en expert. Dilemmat blir då att finna en balans mellan 

sjuksköterskans metabola mål och samtidigt uppmuntras att driva patienterna och att skapa 

att de själv kan hantera sin sjukdom samt ge patienterna makten att själva ta beslut ha och 

kontroll. Detta menar sjuksköterskor att patienterna utmanar de kliniska målen, vilket höjer 

oron mellan politik och praxis och risken för dålig egenvård. I en tidigare studie av Hörnsten 

(2004) styrks detta påstående då det står att distriktssjuksköterskan perspektiv på diabetes 

mellitus typ 2 utgår från en allmänt och vetenskaplig grund eller "sjukdoms" paradigm, 

medan patienter upplever att sjukdom utgår från livsvärldsperspektiv. Personer med diabetes 

mellitus typ 2 kan även inspireras av det professionella perspektivet. Speciellt idag när 
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internet och andra typer av informationsteknik har gjort det enkelt att söka information om 

sjukdomar, som ofta presenteras från en professionell synvinkel (a.a.). 

 I en tidigare studie så upplever många distriktssjuksköterskor att det finns brist på 

pedagogisk utbildning, vilket resulterar i att många känner sig tveksamma till sin förmåga att 

påverka människans levnadsvanor och ofta upplevs besvikelse över denna oförmåga 

(Arborelius, 2001). Men i denna studie uppkom det en viss oenighet om vilken utbildning 

som ligger till grunden för att ge patienterna kontroll och egenvård. Vissa ansåg att det är 

inom farmakologi och psykologi, medan andra ansåg att det var utbildning i pedagogik som 

var viktigast. Men generellt så var många sjuksköterskor öppen för mer utbildning inom 

egenvård. I Dunning och Martin (1999) studie står det att flera sjuksköterskor har svårigheter 

att diskutera och informera diabetes mellitus typ 2 komplikationer och vad diabetes mellitus 

typ 2 innebär för sina patienter. Dunning och Martin (1999) skriver att sjuksköterskor kan 

behöva extra utbildning i hur man levererar "dåliga nyheter" samt information om 

möjligheterna (a.a.) 

I studien framkom vidare att sjuksköterskor upplever att det finns en del hinder för preventiva 

insatser för vård av diabetes mellitus typ 2 patienter. Det som främst framkom var att hindret 

fanns i omgivningen. Tidsbrist var t.ex. något som upplevdes av många sjuksköterskor i 

studien. Tidsbristen bidrog till att det brast i det praktiska arbetet, då tiden inte räckte till för 

lämplig och nödvändig utbildning för diabetes mellitus typ 2 patienter, vilket gav orolighet 

hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplevde att de inte har tid att lära ut till patienterna. I 

en tidigare studie av Hörnsten (2004) anges att tidsbrist finns i vården och det har en negativ 

påverkan för personcentrerad vård (a.a.). Flera sjuksköterskor uttalade i denna studie att de 

tyckte det behövs bättre utvärdering och uppföljning inom primärvården för överviktiga eller 

feta barn för att indicera riskzonen för diabetes mellitus typ 2. I Satterfield, Lofton, May, 

Bowman, Alfaro-correa, Benjamin and Stankus (2003) studie står det att fetma och 

stillasittande liv är kraftfulla riskfaktorer för diabetes mellitus typ 2, riskfaktorer som är 

skapta av samhällen och som bidrar till utveckling av diabetes mellitus typ 2 (a.a.). I en 

tidigare studie av Jones (2012) står det att primärprevention fokuserar på personer som har 

hög risk att utveckla diabetes mellitus typ 2. Om en person har riskfaktorer för att utveckla 

diabetes mellitus typ 2 börjar primärprevention genom att titta på kosten och träningen, vilket 

ger god förutsättning för att kunna hindra diabetes mellitus typ 2 (a.a.). I tidigare studie 

Walker,  Dea, Gomez, Girgis & Colagiuri (2010) skriver de att många personer har en 

stillasittanda livsstil även fast det är väl etablerat att fysiskt aktiva individer har mycket lägre 
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risk att utveckla diabetes mellitus typ 2 än personer som är mycket stillasittande (a.a.). Detta 

kan tyda på att sjuksköterskorna kan ha rätt att de behövs bättre och mer arbete inom 

primärvården för att upptäcka riskzoner. 

Sjuksköterskor i denna studie tyckte att vården borde använda samhällets tjänster i större 

utsträckning och att samhällets tjänster borde utveckla mera. I en tidigare studie skriver Price 

(2010) att primärprevention syftar till att främja hälsa men även skydda mot hälsohot från 

samhället (a.a.). Sjuksköterskor i denna studie hade några förslag på preventiva insatser för 

diabetes mellitus typ 2 och det var bland annat att sänka skatt på t.ex. grönsaker och frukt. 

Kosten i skolorna för barn bör vara låga i fett, högt i fiber, och med ökad förekomst av 

grönsaker och frukter. Detta resonemang styrker även av Williams m.fl. (2004) i deras studie 

där sjuksköterskorna ansåg att förr hade barnen riktiga skolmåltider med grönsaker och lite 

frukt och barnen rörde på sig mera fysiskt. Idag äter vi osundare och rör på oss för lite, vilket 

sjuksköterskorna menar på att allt detta leder till fetare personer. Sjuksköterskorna uttalar att 

primärvården är för närvarande på gränsen av vad den kan leverera. De säger att det behövs 

en radikal förändring i hur samhället behandlar att förebygga diabetes mellitus typ 2 och 

andra allvarliga kroniska förhållanden som kan hänföras till vår nuvarande livsstil (a.a.). I 

tidigare studie visar det sig att ökning av samhällsengagemang för att ta itu med diabetes 

mellitus typ 2 har en positiv effekt (Price, 2010). I Williams m.fl. (2004) studie ansåg 

sjuksköterskor också att primärprevention för diabetes mellitus typ 2 är myndigheternas och 

regeringens ansvar mer än för primärvården. Sjuksköterskorna menar även på att de har fått 

resurser inom primärvården för att hantera de som redan har diagnosen diabetes mellitus typ 

2 men att det saknas resurser som krävs för primärprevention. Sjuksköterskorna säger även 

att personer med hög risk för att drabbas av diabetes mellitus typ 2 ofta identifierads som 

följd av deras följdsjukdomar, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. Sjuksköterskorna menar på 

att sjukvården borde se dem ännu tidigare (Williams m.fl. 2004).  

I denna studie framkom det också sjuksköterskors upplevelser av sina egna preventiva 

insatser och sin egen roll i arbetet. I tidigare studie skrivs det att många sjuksköterskor 

fortfarande har värderingar om att det finns ett bättre sätt att bete sig, vilket kan leda till en 

negativ effekt vid individuell hälsorådgivning (Arborelius, 2001). Sjuksköterskor känner sig 

besvikna när det gäller individuell rådgivning. Trots flitigt arbete ser sjuksköterskorna inget 

resultat (a.a.). I denna studie framkom det av sjuksköterskor att de upplevde att de måste 

upprepa sig ett flertal gånger vid hälsorådgivning. Vissa upplevde inga framsteg vid 

hälsorådgivning eller endast liten effekt samt att några sjuksköterskor förväntade sig inte se 
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så stor förändring i patientens livsstil eller på diabetes mellitus typ 2 kontrollerna. Många 

sjuksköterskor i studien upplevde att hälsorådgivning inom livsstilsförändring är en stor 

utmaning. Vilket kan försvåra det som Jones (2012) skriver att primärprevention kan hindra 

diabetes mellitus typ 2 genom livsstilsförändringar (a.a.) samt det som Gunnarsson. M.fl. 

(2008) skriver att i distriktssköterskans uppdrag ingår speciellt att upptäcka ohälsa och att 

ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

I denna studie visar det sig att vissa sjuksköterskor upplevde sjuksköterskerollen som endast 

leverantör av nödvändig information. Andra ansåg värdet av att ge ut information men även 

motivera patienterna för att kunna ändra hans/hennes livsstils beteende. I Shute, King & 

Lehmann (1997) studie uppkom det att specialistdiabetessköterskor höll mer positiva 

attityder till diabetes mellitus typ 2 än icke specialister (a.a.). Jones (2012) menar att 

sjuksköterskor som arbetar med diabetes mellitus typ 2 vård och som ger individuell 

rådgivning ger oftast inget resultat. Det är lättare att ge personer faktakunskaper än att få dem 

att ändra beteende och att få personer att ändra beteende är ännu svårare än att få dem att 

ändra attityder (a.a.). I denna studie insåg många sjuksköterskor behovet av att motivera 

patienten för att uppnå god kontroll och skapa en bra relation. Andra ansåg att den bästa 

metoden vara att uppmuntra och övertala för att skapa en bra relation. Flera sjuksköterskor i 

denna studie tyckte att de hade kunskap för att undervisa diabetes mellitus typ 2 patienter, 

och upplevde att vissa patienter var öppna för utbildning och viliga att lära sig. Att lyssna mer 

och prioritera tid och relevans och inte dirigera ut, upplevdes av sjuksköterskor som positiv 

effekt. Även om några sjuksköterskor inte såg någon stor förändring inom patientens livsstil 

eller på kontrollerna så såg de en successiv förändring och en mera förståelse av patienterna. 

Men förändringen sågs inte alltid till det goda enligt denna studie utan vissa sjuksköterskor i 

kunde känna sig hotade av tanken att låta patienterna ha en mer dominerad roll i deras 

tillstånd. Sjuksköterskorna var oroliga att patienterna skulle göra fel val från den 

professionella synpunkten och då riskera deras hälsa. Som Pill m.fl. (1998) skriver kan 

sjuksköterskans dilemma här vara att bestämma sin ansvarsnivå (a.a.).  Men det kan också 

bero på för att uppnå god egenvård så behövs det många olika stöd resurs verksamhet. I 

Venkatesh och Weatherspoon (2013) studie så tar de upp några olika stöd från vårdpersonal 

och familj som är viktiga komplement till egenvård, och som ger framgång för människor 

som lever med kroniska sjukdomar som diabetes. Dessa är emotionellt stöd, fysiskt stöd, 

informativt stöd samt socialt stöd. De skriver även viktiga resurser för egenvård som är 

tillgång till resurser i det dagliga livet, kontinuitet av kvalitativ klinisk vård, uppföljning, 
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kompetensutveckling, samarbete med målsättning och individ anpassad vård (a.a.). Vilket ger 

en hel del krav för sjuksköterskan i sin roll.  

Slutsats  
Diabetes mellitus type 2 är en sjukdom som berör många och kan leda till många 

komplikationer. Diabetes mellitus type 2 kan förebyggas med preventiva insatser. Resultat 

visar att sjuksköterskor upplever att arbeta med egenvård är en insats som är mest väsentlig, 

ger mest effekt och har mest betydelse. Med egenvård kan patienterna göra en 

livsstilsförändring. Sjuksköterskorna upplever att patienterna inte alltid har en vilja och då 

blir det svårt att bedriva egenvård. Sjuksköterskor upplever att det behövs utbildning för att 

ge vård för patienter med eller risk för att utveckla diabetes mellitus typ 2, men det finns en 

oenighet om vilken utbildning som behövs och är nödvändig. Mer forskning behövs om 

vilken insats som har bäst effekt, mest betydelsefull och som upplevs ha mest inverkan. Då 

kanske sjuksköterskor skulle arbeta mer samstämmigt i vården för patienter med eller risk för 

diabetes mellitus type 2. Samt inte behöva ha känslan att inte förväntades se så stora 

förändringar i patienternas livsstil eller på diabeteskontrollerna. Det behövs också mer insats 

från samhället för att förebygga diabetes som skrivs i resultatet. Ett bättre samarbete mellan 

sjukvården och t.ex. skolor kanske skulle förebygga diabetes mellitus type 2 mer. 

 Eftersom diabetes mellitus type 2 är en sjukdom som berör fler och fler och är en sjukdom 

som orsakas och/eller förvärras hur vi lever så måste samhället och sjukvården ta ett större 

ansvar. Denna studie visar att mer forskning inom preventiva insatser för personer med eller 

risk för att utveckla diabetes mellitus type 2 behövs. 
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perceptions of 
empowerment in the care 
of people with Type 2 
Diabetes. 

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes 
mellitus type 2. Attitude of Health 
Personnel. Power. Sökorden är 
sökta med AND. Valt i Search 
Options: English Language & Peer 
Reviewed. 

2 2 1 0 1 0 20130120 

National guidelines for the 
management of diabetes 
mellitus: a nursing 
perspective 

 

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes 
mellitus type 2, Nurses attitudes, 
Qualitative studies. Sökorden är 
sökta med AND. Valt i Search 
Options: English Language & Peer 
Reviewed. 

6 4 0 2 4 2 

 (Bara 
diskussion, 
ingen enskild 
resultat del) 

20130108 
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Bilaga 2 Sökning, Sida 2 av 3 

Artikel Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar (lästa 
abstrakten, 
metoden ect) 

Antal 
dubletter 

Antal 
exluderade 

Antal 
inkluderande 

Bortfall 
efter 
granskning 

Datum 

Negotiation in type 2 
diabetes counseling: 
from problem 
recognition to mutual 
acceptance during 
lifestyle counseling. 

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes 
mellitus type 2, Qaulative studie, valt 
även som fritext Nurse*. Valt i 
Search Options: English Language &  
Peer Reviewed. 

31 11 4 10 1 0 20130105 

Professionals' 
perceptions of type 2 
diabetes in primary 
care during a service 
redesign 

CINAHL CINAHL Headings: Primary Health 
care, Practice Guidelines, Diabetes 
mellitus type 2. Sökorden är sökta 
med AND. Valt i Search Options: 
English Language & Peer Reviewed 

42 13 1 12 1 1 

(I reslutat 
delen endast 
enkät svar) 

20130110 

Can nurses learn to let 
go? Issues arising from 
an intervention designed 
to improve patients' 
involvement in their own 
care.   

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes 
mellitus type 2, Behavioral changes, 
Nurse attitudes. Valt i Search 
Options: English Language & Peer 
Reviewed. 

1 1 0 0 1 0 20130102 

Barriers and 
opportunities of 
empowerment as 
applied in diabetes 
settings: A focus on 
health care 
professionals’ 
experiences. 

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes mellitus 
type 2, Nurses attitude och attitude of 
health personnel.  Sökorden Nurses 
attitude och attitude of health personnel. 
Är sökta med OR och sedan AND 
Diabetes mellitus type 2. Valt i Search 
Options: English Language & Peer 
Reviewed 

46 8 3 7 1 0 20130123 
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Titeln Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar (lästa 
abstrakten, 
metoden ect) 

Antal 
dubletter 

Antal 
exluderade 

Antal 
inkluderande 

Bortfall 
efter 
granskning 

Datum 

*Proposed 
recommendations for 
health policies in 
childhood diabesity 
prevention in the 
dominican republic: 
implications for 
nursing. 
 
*Prevention of type 2 
diabetes in British 
Bangladeshis: 
qualitative study of 
community, religious, 
and professional 
perspectives  
 
*Nutrition management 
in special populations. 
Nutrition-related health 
management in a 
Bangladeshi community. 

CINAHL CINAHL Headings: Diabetes 
mellitus type 2. Valt sedan i 
subheadings: Prevention And 
Control/PC Valt i Search Options: 
English Language,  Peer Reviewed 
& i Clinical Queries valt: Qualitative 
High Sensitivity, High Specificity & 
Best Balance. 

506 153 1 150 3 0 20130109 

Tackling type 2 
diabetes and 
coexisting conditions 

CINAHL CINAHL Headings: Primary Health 
care, Diabetes mellitus type 2, valt 
även som fritext nurse*. Sökorden är 
sökta med AND. Valt i Search 
Options: English Language & Peer 
Reviewed 

73 24 3 23 1 1 

(Saknar 
metod) 

20130110 



 

37 
 

Bilaga 3 Artikelgranskning sida 1 av 2 

Artikeln Var 
forskningsdesignen 
lämplig? 

Var 
rekryteringsstrategin 
lämplig? 

 Blev de uppgifter 
som samlas på ett 
sätt som tog upp 
frågeställningen? 

 Har relationen 
mellan forskare 
och deltagarna 
tillräckligt 
beaktas? 

Har etiska frågor 
tagits i 
övervägande? 

Var dataanalysen 
tillräckligt rigorös? 

Finns det en tydlig 
redogörelse av 
resultaten? 

Var forskningen 
värdefull? 

 Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej 

Diabetes care of dependent older adults: 
an exploratory study of nurses' 
perspectives. 

x   x   x   x   x   x   x   x   

Marrying contradictions: Healthcare 
professionals perceptions of empowerment 
in the care of people with Type 2 Diabetes. 

x   x   x    x  x   x    x  x   

Kenyan nurses’ involvement in managing 
hospitalized diabetic patients. x   x   x    x   x  x   x   x   

Prevention of type 2 diabetes in British 
Bangladeshis: qualitative study of 
community, religious, and professional 
perspectives 

x   x   x    x   x  x    x  x   

Negotiation in type 2 diabetes counseling: 
from problem recognition to mutual 
acceptance during lifestyle counseling. 

x   x   x   x   x   x   x   x   
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 Var 

forskningsdesignen 

lämplig? 

Var det 

rekryteringsstrategi 

lämpliga? 

 Blev de uppgifter 

som samlas på ett 

sätt som tog upp 

frågeställningen? 

 Har relationen 

mellan forskare 

och deltagarna har 

tillräckligt 

beaktas? 

Har etiska frågor 

tagits i 

övervägande? 

Var dataanalysen 

tillräckligt rigorös? 

Finns det en tydlig 

redogörelse av 

resultaten? 

Var forskningen 

värdefull? 

 Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej Ja Osäkert Nej 

Can nurses learn to let go? Issues arising 
from an intervention designed to improve 
patients' involvement in their own care. 

x   x   x    x   x  x   x   x   

National guidelines for the management of 
diabetes mellitus.. x   x   x    x  x   x     x   x 

Proposed recommendations for health 
policies in childhood diabesity prevention 
in the dominican republic: implications for 
nursing.  

x   x   x    x  x   x    x  x   

Tackling type 2 diabetes and coexisting 
conditions x    x  x    x   x    x   x   x 

Nutrition management in special 
populations. Nutrition-related health 
management in a Bangladeshi community. 

x   x   x    x   x   x   x  x   

Professionals' perceptions of type 2 
diabetes…. x   x   x    x  x   x     x   x 

Barriers and opportunities of 
empowerment as applied in diabetes 
settings: A focus on health care 
professionals’ experiences. 

x   x   x    x   x   x   x  x   
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Bilaga 4 Dataextrationstabell. Sida 1 av 3 

Titel Författare År Land Syfte Metod Urval Kontext 

Diabetes care of dependent 
older adults: an exploratory 
study of nurses' 
perspectives. 

Huber, C.  2011 Schweiz Att undersöka sjuksköterskors 
perspektiv på diabetesvård för 
vårdbehövande äldre personer i 
hemsjukvård och vårdhem. 

Kvalitativa intervjuer med 
sjuksköterskor under perioden 
2008 och 2009. 

23 stycken sjuksköterskor. Hemsjukvård och 
vårdhem. 

Marrying contradictions: 
Healthcare professionals 
perceptions of 
empowerment in the care of 
people with Type 2 
Diabetes. 

Newton, P., 
Scambler,S & 
Asimakopoulou, K.  

2010 London Fastställa hur sjukvårdspersonal 
som deltar i arbete med typ 2 
Diabetes uppfattar patient-
empowerment. Att identifiera 
förståelse av egenmakt, och hur 
dessa informera ges från dag till 
dag i praxis.  

Kvalitativa intervjuer med 
diabetes sjukvårdspersonal i 
två lokala hälsoinstitut. Under 
perioden april- juni, 2007. 

10 stycken 
sjukvårdspersonal. Bland 
annat diabetes 
specialister 
sjuksköterska.  

London Akut och 
Primary Care Trust 
(PCT).  

Conference on ‘Nutrition and 
health: cell to community’. 
Symposium 3 (Jointly with the 
British Dietetic Association): 
Nutrition management in 
special populations. Nutrition-
related health management in a 
Bangladeshi community. 

 Grace, C  2010 London 
Tower 
Hamlets 

Vårdpersonalens attityder och 
erfarenheter att arbeta med 
bangladeshiska samhället i frågor 
om främjande av hälsosam livsstil, 
hantering av vikt eller diabetes 
undersöktes. 

Intervjuer 17 st fokusgrupper över tre 
faser: fas 1, 10st lekmän, 
fas 2, 4st 
religiösa ledare, fas 3, 8st 
personer inom hälsa 
yrkesverksamma 
(dietister,sjuksköterskor, 
hälsoadvokater och GP). 
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Bilaga 4 Dataextraktionstabell. Sida 2 av 3 

Titel Författare År Land Syfte Metod Urval Kontext 

Negotiation in type 2 diabetes 
counseling: from problem 
recognition to mutual 
acceptance during lifestyle 
counseling. 

 Karhila, P., 
Kettunen, T., 
Poskiparta, M & 
Liimatainen, L.  

2003 Findland Fokus på hur innehåll, strukturer, 
och interaktioner i typ 2-diabetes 
rådgivning erbjuds. (Sjuksköterskan 
och patientens interaktion) 

73st videoinspelade 
diabetes rådgivnings 
situationer analyserades 
med samtalsanalys. 
Videoinspelningen pågick 
under 2år.  

5st sjuksköterskor. 
Med 9 till 25 års 
arbetslivserfarenhet 
av diabetesvård 
i olika miljöer.  

Primärvård/ fyra 
st vårdcentral 

Kenyan nurses’ involvement 
in managing hospitalized 
diabetic patients.  

Mutea, NK & 
Baker, CM. 

2007 Västra Kenya Att undersöker sjuksköterskors 
engagemang i förvaltningen av 
diabetespatienter. 

Strukturerade intervjuer 15 st sjuksköterskor Sjukhus 

Can nurses learn to let go? 
Issues arising from an 
intervention designed to 
improve patients' 
involvement in their own 
care.   

Pill, R., Rees, 
M.E., Stott, 
N.C.H. & 
Rollnick, S.R.  

1998 Södra Wales Undersöka orsakerna bakom en 
förbryllande iakttagelse att en 
intervention för att förändra 
professionellt beteende i 
allmänmedicin samråd i Södra Wales 
var dåligt upprätthållas trots 
inledande entusiasm bland 
sjuksköterskor. 

Observationer och 
intervjuer  

(Alla sjuksköterskor i RCT 
intervjuades individuellt i 
början av studien 
och innan de utbildas för att 
använda den nya metoden) 

18 st praxis 
sjuksköterskor samt 
allmänna läkare. 
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Bilaga 4 Dataextraktionstabell. Sida 3 av 3 

Titel Författare År Land Syfte Metod Urval Kontext 

Prevention of 
type 2 diabetes in 
British 
Bangladeshis: 
qualitative study 
of community, 
religious, and 
professional 
perspectives
  

Grace, C., Begum, 
R., Subhani, S.,  
Kopelman, P & 
Greenhalgh, T.   

2008 Storbritannien 
London 

Undersöka attityder och 
erfarenheter av hälsa som 
arbetar med det 
bangladeshiska samhället med 
att hantera vikt, livsstil och 
diabetes. 

Kvalitativ studie 
(fokusgrupper och 
semistrukturerade 
intervjuer) 

20 stycken vårdpersonal, där av fyra 
praxis sjuksköterskor och 
två diabetes specialistsjuksköterskor. 

Avdelningar, 
professionella 
forum, och kliniska 
enheter.  

Proposed 
recommendations 
for health 
policies in 
childhood 
diabesity 
prevention in the 
dominican 
republic: 
implications for 
nursing.   

Pinzon-Perez, H & 
Mountcastle, K. 

2010 Dominikanska 
republiken. 
Santo Domingo.  

Aktivt involvera deltagarna i 
förslags rekommendationer 
för hälso- och 
sjukvårdspolitiken på 
barndom diabetes arbete i 
skolor, samhällen, sjukhus, 
sjukvård politik systemet och 
reklam/marknadsföring. 

Kvalitativ design, fyra 
öppna frågor ställdes som 
syftade att fastställa 
deltagarnas uppfattningar 
om hälsa 
politiskt som bör 
genomföras för diabetes 
förebyggande. Utfördes 
under mars till maj 2008. 

 35 vårdpersonal: Grupp 1: 8st 
professionella sjuksköterskor och 4st 
licensierad yrkesinriktade 
sjuksköterskor. Grupp 2: 3st läkare 
med specialiteter diabetes och 
nutrition, 1st allierade hälso- och 
sjukvårdspersonal. Grupp 3: 10st 
läkare med specialiteter diabetes och 
endokrinologi. Grupp 4: 9st 
allmänläkare med medicinska 
inriktning.  

På ett sjukhus 

Barriers and 
opportunities of 
empowerment as 
applied in 
diabetes settings: 
A focus on health 
care 
professionals’ 
experiences. 

Scambler, S., 
Newton P., 
Sinclair, A.J & 
Asimakopoulou, 
K.   

2011 Sydöstra 
England 

Studie undersöker möjligheter 
och hinder sjukvårdspersonal 
som arbetar med 
diabetespatienter möter när de 
försöker genomföra retorik 
patient empowerment i 
praktiken. 

Intervjuades genom 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 

13st diabetes sjukvårdspersonal.  National 
Health Service 
(NHS) sjukhus 
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Bilaga 5 Beskrivning av teman som framkom ur meta syntes  

Artikel Patientens kapacitet 
och egenvård 

Omgivningens ramar Sjuksköterskans roll 

Diabetes care of dependent older adults: 
an exploratory study of nurses' 
perspectives. 

         x   

Marrying contradictions: Healthcare 
professionals perceptions of 
empowerment in the care of people with 
Type 2 Diabetes. 

           x                 x 

Nutrition management in special 
populations. Nutrition-related health 
management in a Bangladeshi 
community. 

        x   

Negotiation in type 2 diabetes 
counseling: from problem recognition 
to mutual acceptance during lifestyle 
counseling. 

        x                 x 

Kenyan nurses’ involvement in 
managing hospitalized diabetic patients.
  

        x           x                x 

Can nurses learn to let go? Issues 
arising from an intervention designed to 
improve patients' involvement in their 
own care.   

                   x                x 

Prevention of type 2 diabetes in British 
Bangladeshis: qualitative study of 
community, religious, and professional 
perspectives  

       x   

Proposed recommendations for health 
policies in childhood diabesity 
prevention in the dominican republic: 
implications for nursing.
  

       x          x  

Barriers and opportunities of 
empowerment as applied in diabetes 
settings: A focus on health care 
professionals’ experiences. 

      x          x  
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