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Sammanfattning  
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en ständigt växande folksjukdom i världen. Sjukdomen innebär 
att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med insulin för att hålla blodsockernivån i 
kroppen på en jämn nivå. Sjuksköterskans roll för dessa patienter är att bedöma deras 
möjlighet och förmåga till egenvård, men även att undervisa om sjukdomen. Undervisningen 
ska anpassas efter varje individ då dessa patienter är i behov av kunskap om sin sjukdom, 
men även hjälp med att tillämpa den i det dagliga livet. Förutom detta krävs även ett 
motivationsarbete för att patienterna ska kunna göra de livsstilsförändringar som sjukdomen 
kräver. För att allmänsjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter med diabetes typ 2 är det 
viktigt att skapa en sammanfattning av den forskning som finns inom området idag. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i mötet 
med personer med diabetes typ 2. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Tio artiklar analyserades, varav åtta ansågs 
ha hög kvalitet och utgör resultatet. Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och 
Lundmans tolkning av Krippendorff. 
Resultat: Resultatet som framkom delades in i tre kategorier; utbildning i egenvård, 
motivation till förändring och mötet mellan sjuksköterska och patient. Utbildning i egenvård 
inkluderar svårigheter som kan uppstå i samband med patientutbildning, men även hur 
sjuksköterskan kan stödja patienten till god egenvård. Då patienten själv har huvudansvaret 
för sin sjukdom. Motivation till förändring omfattar sjuksköterskans inverkan på 
motivationen och vilka förväntningar som patienterna kan ha på sjuksköterskorna de möter. 
Förutom detta förekommer det även information, utifrån sjuksköterskors perspektiv, om 
diverse faktorer som påverkar patienternas motivation till gynnsamma livsstilsförändringar. 
Den sista delen i resultatet, mötet mellan sjuksköterska och patient inkluderar bra egenskaper 
som sjuksköterskor bör ha för att kunna möta patienterna och ge dem god vård. Samspelet 
mellan sjuksköterska och patient och stödet från närstående är ytterligare områden som 
berörs. 
Slutsats: Motivationsarbetet och mötet mellan sjuksköterska och patient är grundstenarna för 
en bra diabetesvård. Sjuksköterskans centrala uppgift är att finnas där som ett stöd för 
patienten samt hjälpa dem att leva ett bra liv trots sjukdomen. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, Egenvård, Innehållsanalys, Kvalitativ, Motivation, Möte, 
Omvårdnad, Sjuksköterska.



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Diabetes typ 2 4 

Omvårdnad 5 

Sjuksköterskans roll 5 
Sjuksköterskans roll inom diabetesvården. 6 

Teoretisk referensram 6 
Egenvård 6 
Egenvårdsbrist 7 
Omvårdnadssystem 7 

Syfte 8 

Metod 8 

Datainsamling 8 
Urval 9 
Kvalitetsgranskning 10 

Dataanalys 10 

Resultat 12 

Utbildning i egenvård 12 
Svårigheter med patientutbildning i egenvård 12 
Sjuksköterskans stöd till patienten 13 

Motivation till förändring 14 
Sjuksköterskans inverkan på motivationen 14 
Patienternas förväntningar 15 
Faktorer som påverkar motivationen 15 

Mötet mellan sjuksköterska och patient 16 
Bra egenskaper hos sjuksköterskor 16 
Samspelet mellan sjuksköterska och patient 17 
Stöd från närstående 18 

Diskussion 19 
Metoddiskussion 19 
Resultatdiskussion 21 
Slutsats 25 

Självständighet 26 
Referenser 27 
Bilaga 1 Databassökningar 32 
Bilaga 2 Granskningsprotokoll 35 
Bilaga 3 Artikelöversikt 37 
Bilaga 4 Innehållsanalys 41 



 

4 
 

Inledning 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som ständigt ökar i världen, dock är ökningen i Sverige relativt 

liten jämfört med många andra länder. Personer med diabetes typ 2 upplever sjukdomen som 

ett misslyckande och ser sjukdomen som svårhanterlig då den ofta har stor påverkan på 

vardagen. Som sjuksköterskan är det viktigt att motivera, samtala och att finnas där som stöd 

för personer som drabbats av diabetes (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). De ställs 

dagligen inför svåra, men viktiga beslut (Socialstyrelsen, 2015). Förutom detta är 

sjuksköterskans uppgift även att utbilda personerna med denna sjukdom i egenvård för att 

öka patientens förutsättningar för att få god kontroll på sin sjukdom (ibid). 

Idag finns det ca 387 miljoner människor i världen som har diabetes (International Diabetes 

Federation, 2015). Förändrade och ohälsosamma levnadsvanor samt minskad fysisk aktivitet 

är faktorer som har en negativ påverkan, då de leder till övervikt (Socialstyrelsen, 2015). 

Många studier om sjuksköterskans arbete med diabetespatienter inriktar sig mot 

sjuksköterskor med specifik yrkesutbildning. Genom att göra en övergripande 

sammanfattning av de erfarenheter som framkommer kan ny kunskap tas tillvara. Dessa 

kunskaper kan sedan leda till ett ökat användande hos allmänsjuksköterskor och på så sätt 

motivera fler personer med diabetes typ 2 mot gynnsamma livsstilsförändringar. 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 

I Sverige beräknas ca 365 000 av befolkningen ha diabetes och av dessa har ungefär 85-90 % 

diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2009). Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som uppstår när 

bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin eller när kroppen inte använder det 

insulin som produceras på ett effektivt sätt. Kroppen använder insulinet som produceras på ett 

ineffektivt sätt (World Health Organization, 1999).  Socialstyrelsen (2015) framför att det 

medför förhöjda blodglukosnivåer och en ökad risk för komplikationer om personen haft hög 

blodglukosnivå under en längre tid. 

 

Diabetes typ 2 är relaterad till både arvsanlag och livsstil. Detta innebär att en person kan 

ärva arvsanlaget för att utveckla diabetes typ 2, men det är personens livsstil som orsakar 
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utbrottet av sjukdomen. Det är viktigt att patienten erbjuds hjälp med att bedriva en god 

egenvård för att hindra utvecklingen av komplikationer (Whittemore et al., 2010). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskeprofessionens huvudsakliga uppgift och innebär att ta hand om 

andra människor, som är i behov av hjälp (Orem, 2001). Omvårdnadens innebörd inkluderar 

en helhetssyn på den enskilda individen, och inriktas på att ge den grundläggande vård 

personen är i behov av. När omvårdnad utförs ska även patientens erfarenheter och 

värderingar tas i beaktan (Austgard, 2008). Patienten ska ses som en enskild individ med 

olika behov i samband med deras tillstånd av ohälsa (Williams, 1998). För att en god 

omvårdnad ska kunna bedrivas krävs det att sjuksköterskan har teoretiska kunskaper och 

kompetens (Austgard, 2008). Omvårdnad handlar även om att ge patienterna möjlighet att 

påverka den vård som bedrivs runt dem. Sjuksköterskans attityd och bemötande är därmed 

viktigt för en god omvårdnad (Larsson, Sahlsten, Segersten & Plos, 2011). 

  

Sjuksköterskans roll 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår det att förebygga ohälsa och 

främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska kunna urskilja och bedöma 

patientens möjlighet och förmåga till egenvård samt kunna motivera patienten till förändrade 

levnadsvanor. En av sjuksköterskans uppgifter är att bland annat skapa motivation till 

förändring hos patienten. I detta fall anses det nödvändigt för att patienten ska kunna förändra 

sin livsstil och att aktivt arbeta för att minska hälsoriskerna (ibid). Inom sjuksköterskans 

ansvarsområde inkluderas även International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Denna kod innebär att sjuksköterskan 

har ett ansvar inför sin profession, sitt yrke, sina medarbetare och mot allmänheten. Den 

etiska koden ska vägleda sjuksköterskan till ett etiskt handlande genom att ta hänsyn till 

samhällets värdegrunder och behov (ibid). Sjuksköterskan har även en skyldighet att ge 

information till patienten om dess hälsotillstånd, vilka behandlingsmetoder som är 

tillgängliga, vilka risker för komplikationer som förekommer samt vilka metoder som kan 

vara aktuella för att förebygga ohälsa (SFS 1982:763; 2014:821). 
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Sjuksköterskans roll inom diabetesvården. 

Sjuksköterskan har en viktig roll vad gäller att utbilda patienter inom sin sjukdom samt i 

arbetet med att främja patiens motivation, självförtroende och egenvårdskapacitet (Adiseshia, 

2005; Bartol, 2012). Sjuksköterskan måste hålla sig uppdaterad om de senaste riktlinjerna och 

behandlingsalternativen för att kunna föra informationen och kunskapen vidare till patienten 

och på så sätt hjälpa denne att fatta rätt beslut gällande sin egenvård (Adiseshia, 2005). 

Patienter som lever med diabetes typ 2 är i behov av kunskap om sin sjukdom, och hur den 

påverkar livet. En del av sjuksköterskans roll är att lära patienten om sin sjukdom och hjälpa 

denne att tillämpa kunskapen i det dagliga livet. Sjuksköterskan får då en undervisande roll 

(Matthews, Peden & Rowles, 2009). Att vårda relationen i mötet med patienter med diabetes 

typ 2 är viktigt då diabetes patienter ofta upplever en rädsla för att bli dömda. Detta kan göra 

att de har svårt att öppna upp sig och tala om sina upplevelser om sjukdomen (Ritholz, 

Beverly, Brooks, Abrahamson & Weinger, 2014). 

Diabetes Mellitus typ 2 är den diabetesform som ökar mest både internationellt och i Sverige 

(Socialstyrelsen 2015). Av denna anledning är det betydelsefullt att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter och kunskaper om sjukdomen för att undvika komplikationer och följdsjukdomar 

(ibid). Sjukdomen ökar och debuterar i yngre åldrar jämfört med tidigare. Detta är en följd av 

ett ökat intag av fett och socker och minskad fysisk aktivitet. Att leva med diabetes typ 2 

innebär en ökad risk för komplikationer som skador på njurar, ögon samt hjärta och kärl 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Teoretisk referensram 

Till denna litteraturstudie har Dorothea Orems omvårdnadsteori använts. Orem (2001) anser 

att de centrala begreppen är egenvård och sjuksköterskans uppgift är därmed att hjälpa och 

stödja patienten till god egenvård med hänsyn till varje individs situation. Orems (2001) 

egenvårdsteori delas in i tre delar: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

 

Egenvård 

Denna delteori delar Orem (2001) upp i tre begrepp, nämligen egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Målinriktade handlingar som utförs för sin egen skull eller för någon 

närstående, där syftet är att upprätthålla god fysisk och psykisk hälsa är något som 
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genomsyrar egenvårdsdelen (ibid). Egenvård är något som behöver läras in och anpassas över 

tid, efter individens personliga utveckling. Det kan till exempel handla om utveckling, 

hälsotillstånd, personlig mognad eller miljöfaktorer. Orem (2001) anser att egenvårdsbehovet 

är till för att stödja personens funktionella utveckling genom att formulera insikter om 

förväntade eller kända handlingar bör utföras med eller för en patient. Egenvårdskravet 

inkluderar individens totala egenvårdskapacitet som anses nödvändig för att utföra och 

tillgodose sitt egenvårdsbehov (ibid). 

 

Egenvårdsbrist 

Orems (2001) andra delteori är egenvårdsbrist och inkluderar två områden, nämligen 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Egenvårdsbrist ses som en obalans mellan 

personens egenvårdskapacitet och personens egenvårdskrav. Personens förmåga att tillgodose 

det egna behovet av vård innefattas i egenvårdskapaciteten. Denna utvecklas genom att 

egenvård utförs dagligen av personen själv eller genom vägledning av andra såsom 

sjukvårdspersonal (ibid). Faktorer som påverkar personens förmåga att tillämpa egenvård är: 

ålder, kön, hälsotillstånd miljöfaktorer, m.m. Egenvårdsbegränsningar innefattar tre olika 

begränsningar, nämligen begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta 

beslut samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat (Orem, 2001). 

 

Omvårdnadssystem 

Omvårdnadssystem är den tredje delen i Orems (2001) egenvårdsteori och omfattar samspelet 

mellan sjuksköterska och patient och delas in i tre områden; omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet grundar sig i sjuksköterskans 

kunskap, attityd, färdigheter och egensaker som anses nödvändiga för att utöva omvårdnad. 

För att utveckla denna förmåga, som anses vara avancerad krävs utbildning (ibid). Det andra 

området är hjälpmetoder och syftar på sjukvårdspersonalens användning av olika 

hjälpmetoder som till exempel att undervisa, vägleda och stödja patienten. Men även att 

skapa en stimulerande miljö som gynnar utvecklingen. Den sista delen anser Orem (2001) 

vara omvårdnadssystem om inkluderar tre olika typer av omvårdnadssystem nämligen 

fullständigt kompenserande omvårdnadssystem, delvis kompenserande omvårdnadssystem 

och stödjande/undervisande omvårdnadssystem (ibid).- 
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För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienter att leva med och hantera sin sjukdom, och 

även minska risken för komplikationer, är det viktigt att sjuksköterskan ser varje patient som 

unik med individuella behov. För att kunna utöva god vård är det viktigt att lyfta fram 

sjuksköterskan erfarenheter av omvårdnaden av diabetespatienter. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i mötet med 

personer med diabetes typ 2.  

 

Metod 

I studien ingick åtta internationella vetenskapliga artiklar. Fem artiklar var från Sverige, en 

artikel från Storbritannien, en artikel från Australien och en artikel från USA. Samtliga 

artiklar var av kvalitativ ansats och svarar på syftet. Anledningen till att den kvalitativa 

designen valdes var för att det var sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad för personer 

med diabetes typ 2 som skulle beskrivas och även mötet mellan sjuksköterska och patient. 

 Henricsson och Billhult (2012) menar att genom att använda den kvalitativa designen medför 

det att det inte förekommer några rätt och fel, då det är erfarenheter som undersöks och det 

förekommer ett öppet förhållningssätt mot forskningsfältet (ibid). En induktiv ansats valdes. 

Henricsson och Billhult (2012) påpekar att analysen av artiklarna då utförs så 

förutsättningslöst som möjligt. Vid induktion utgås det från erfarenheter och inte från någon 

bestämd teori till skillnad mot deduktiv ansats (ibid). 

 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning gjordes, för att avgränsa problemet och få en överblick över 

forskningssituationen inom det valda området. Östlundh (2012) anser att det är nödvändigt 

för att få en bred kunskapsgrund, samt för att planera arbetsgången. Vidare hävdar Billhult 

och Gunnarsson (2012) att det stärker trovärdigheten. När den första sökning var avklarad, 

inleddes den egentliga litteratursökningen då det slutgiltiga urvalet av litteratur togs fram, 

som enligt Östlundh (2012) är en process som kräver mycket tid, noggrannhet och tankekraft. 
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Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Medline och PubMed. Dessa tre databaser fanns 

tillgängliga genom skolan och var en av anledningarna till att de valdes. PubMed är en bred 

databas som inkluderar medicin, omvårdnadsforskning och ondontologi (läran om tänder och 

dess sjukdomar) (Forsberg & Wengström, 2008). PubMed inkluderar även de artiklarna som 

förekommer i Medline. Cinahl är däremot en databas som enbart är specialiserad på 

omvårdnadsforskning och inkluderar artiklar som inte förekommer i Medline (ibid). I Cinahl 

användes CINAHL Headings och i PubMed användes PubMed Advances Search Builder för 

att sökningen skulle bli kontrollerad och strukturerad. Vid sökningarna användes AND och 

Östlundh (2012) påstår att detta är den vanligaste operatorn, och används för att koppla ihop 

sökorden (A+B). De sökresultat som då framkom innehöll alla de sökorden i respektive 

sökning. Förutom AND, kan även OR eller NOT användas (ibid). Forsberg och Wengström 

(2008) påvisar att när OR används innehåller referenserna antingen sökord A eller sökord B. 

Vid sökningar då NOT används som operator framkommer det referenser som innehåller 

sökord A men inte sökord B (ibid). 

 

Sökorden som användes i den egentliga litteratursökningen var: Diabetes Mellitus type 2, 

lifestyle changes, motivation, qualitative studie, nurse’s role, nurs*, nursing role, patient 

education, Sweden och quality of life (se bilaga 1). För att en korrekt definition på de olika 

termerna skulle framkomma användes Svenska MeSH. 

 

Urval 

Enligt Östlundh (2012) ska avgränsningar i de olika databaserna göras samt att inklussions- 

och exklussionskriterier sättas upp för att underlätta sökningen efter relevant material. De 

inklussionskriterierna som togs fram var att artiklarna skulle svara på syftet, vilket enligt 

Danielson (2012a) ska ses som huvudkriteriet. Artiklarna skulle vara forskningsartiklar 

(research article), och granskade (peer reviewed). De skulle handla om Diabetes typ 2 samt 

beskriva sjuksköterskans omvårdnad i mötet med personer med denna sjukdom. Artiklarna 

skulle inte vara äldre än 5 år (2010-2015). Detta för att få fram forskning som var ny och 

aktuell inom området (Axelsson, 2012). Vidare inklussionskriterier var att artiklarna skulle 

vara originalartiklar och uppnå grad 1 (hög kvalitet) i kvalitetsgranskningen. Artiklarna skulle 

även vara skrivna på engelska så att analysen av innehållet kunde göras och det ansågs vara 

det språk som hanterades bäst.   
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Kvalitetsgranskning 

I början av den egentliga litteratursökningen lästes titel och abstrakt av de olika sökresultaten. 

Detta för att kunna granska de artiklar som överensstämde bäst med studiens syfte. Slutligen 

valdes tio artiklar ut som speglade syftet och dessa granskades grundligt. Artiklarna 

granskades enligt ett protokoll taget ut Olsson och Sörensen (2007) för kvalitetsbedömning 

av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Protokollet innehöll frågor med angivna 

svarsalternativ. Poängen på respektive fråga låg mellan 0 och 3. De maximala poängen i 

protokollet var 48. Poängen omvandlades till procent, där 80% - 100% motsvarade grad 1 

(hög kvalitet), 70% - 79% grad 2 (medel kvalitet) och 60%-69% grad 3 (låg kvalitet) (Olsson 

& Sörensen, 2007). Två artiklar valdes bort efter kvalitetsgranskningen, eftersom de inte 

uppnådde den kvaliteten som efterfrågades. Efter kvalitetsgranskningen återstod det åtta 

artiklar som tillsammans utgör resultatet (se bilaga 3). 

 

Dataanalys 

När de relevanta artiklarna hade valts ut gjordes en kvalitativ innehållsanalys.  Enligt 

Danielson (2012a) används denna analysmetod för att analysera fenomen på ett vetenskapligt 

sätt och fokuserar på tolkning av texter. Innehållsanalysen i denna litteraturstudie har gjorts 

efter Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys utifrån ett manifest 

perspektiv. Danielson (2012a) beskriver denna analysmetod som en tolkning av 

Krippendorffs metod för innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen inriktas på 

omvårdnadsforskning vad gäller granskning och tolkning av stora textmängder innehållande 

människors redogörelser av upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys avgöras vilken ansats analysen ska ha, antingen manifest 

eller latent. Med manifest ansats behandlas innehållet utifrån det som beskriver det synliga, 

uppenbara komponenterna. En textnära information tas ut. Den latenta ansatsen behandlar 

den underliggande innebörden av texten, en djupare tolkning (Graneheim & Lundman, 2004; 

Danielson, 2012a). Enligt Graneheim och Lundman (2004) inkluderas tolkning i de båda 

analysmetoderna, men tolkningen varierar i djup och abstraktionsnivå. 
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Innehållsanalysen som utfördes gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivna 

tillvägagångssätt med manifest metod. Artiklarna lästes igenom noggrant flera gånger, tills en 

djupare förståelse av innehållet upplevdes. Meningsbärande delar av texten, även kallat 

meningsenheter, valdes ut som motsvarade studiens syfte togs fram. Graneheim och 

Lundman (2004)  hävdar även att dessa utgör grunden för analysen och bör därför vara 

hanterbara, inte för stora då de kan vara svåra att hantera medan för korta meningsenheter kan 

medföra att innehållet blir fragmenterat. När meningsenheterna var framtagna översattes 

dessa till svenska för att öka förståelsen. Meningsenheterna kondenserades därefter, vilket 

gjorde att meningsenheterna blev kortare. Enligt Graneheim och Lundman (2004) blir texten 

då mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet bevaras.  Av kondenseringen 

utskiljdes koder, som kortfattat beskrev innehållet i den ursprungliga meningsenheten genom 

kondenseringen. Koderna kan jämföras med en etikett och är ett redskap för att reflektera 

över informationen på nya sätt (ibid). Slutligen indelades materialet i kategorier samt 

underkategorier med liknande innehåll. Genom denna vandring mellan delar och helheter i 

analysprocessen anser Graneheim och Lundman (2004) att det centrala och viktigaste i texten 

bevaras och framhävs. Kategorierna och underkategorierna som framkom i analysprocessen 

redovisas i resultatet, och exempel på analysprocessen framkommer i efterföljande bilaga (se 

bilaga 4). 
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Resultat 

Efter analysprocessen framkom följande kategorier och underkategorier: 

 

 

 

Figur 1. Kategorierna och underkategorier som utgör resultatet. 

 

Utbildning i egenvård 

Att utbilda patienten, öka kunskapen för sjukdomen och att ge dem stöd i egenvården var 

något som visade sig vara en central del för patienternas kontroll av sjukdomen. Kategorin 

utbildning i egenvård delades upp i två underkategorier: svårigheter med patientutbildning i 

egenvård och sjuksköterskans stöd till patienten. 

 

Svårigheter med patientutbildning i egenvård 

Ahlin och Billhults (2012) studie påtalar att sjuksköterskor upplever svårigheter med att 

hjälpa personer med diabetes typ 2 att ändra beteende från ohälsosamma levnadsvanor till 

hälsosammare levnadsvanor. Detta är något som oroar patienterna (ibid). Många 

sjuksköterskor anser att dessa personer saknar kunskap om sjukdomen och dess 

konsekvenser. Genom att ge dem information och möjlighet till utbildning ökar deras 
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medvetenhet om sjukdomens allvar (Winkley et al., 2015). Sjuksköterskan bedömer 

patienternas situation genom olika kontroller och på så sätt framkommer insikter om 

patientens egenvårdskapacitet, hälsotillstånd samt hur patientens sjukdomsinsikt är (Edwall, 

Danielson och Öhrn, 2010). Sjuksköterskan bör ha en positiv inställning till patientens 

situation, då de kan uppleva sjukdomen som ett misslyckande. Känslan av misslyckande 

minskar vid bra hjälp och stöd som är individuellt anpassade till patienten (Dellasega, 

Gabbay, Durdock & Martinez-King, 2010; Edwall et al., 2010). Enligt Boström, Isaksson, 

Lundman, Lehuluante och Hörnsten (2013b), förekommer det ett nytt sätt att förbättra stödet 

till patienternas egenvård genom att arbeta mer personcentrerat. Sjuksköterskorna såg det 

som en fördel att koncentrera sig på den enskilda patientens synpunkter, och frågor istället för 

att ge allmän information och rådgivning (ibid). 

 

Insights in self care made it easier to believe in own self management 

capacity and promoted patient´s self esteem and self efficacy (Edwall et 

al., 2010, s.334) 

 

Sjuksköterskans stöd till patienten 

För att kunna hjälpa patienterna bör sjuksköterskan fokusera på att finnas där som ett stöd 

och påpeka att det är personen själv som har ansvaret för sjukdomen och dess konsekvenser 

(Dellasega et al., 2010). Sjuksköterskan ska finnas där och hjälpa patienterna att komma in i 

den nya livsstilen som sjukdomen kräver och ta ansvar för situationen (ibid). Patienter 

upplever ofta skam om kontrollen på sjukdomen är dålig, vilket även medför fara för deras 

hälsa (Edwall et al. 2010). 

 

Sjuksköterskor bör erbjuda utbildning i egenvård för att patienterna ska få en bra klinisk 

inblick i hur kroppen påverkas av sjukdomen. Detta för att slippa de komplikationer som den 

kan medföra. Det krävs skicklighet av patienterna att kunna leva vanligt, utan oväntade 

avbrott vid diabetes typ 2 (Edwall et al. 2010). För att patienterna ska kunna lära sig leva med 

sjukdomen blir sjuksköterskans uppgift att anpassa nivån på informationen till den nivå 

patienten befinner sig på (Boström et al., 2013b). Målet om hur egenvården ska bedrivas ska 

sättas upp på patientens initiativ och vid senare tillfälle ska feedback ges i positiv anda på ett 

sätt som patienten känner sig trygg med (Dellasega et al., 2010).  Boström, Isaksson, 

Lundman, Graneheim och Hörnsten (2013a) menar att både vid gruppmöten men även vid 



 

14 
 

enskilda samtal med patienten bör sjuksköterskan ställa frågor som: ”Vad är det som hindrar 

dig i din egenvård av diabetes?” (s. 189) och ”Hur tycker du om engagemang och 

motivation?” (s. 189). Sjuksköterskans uppgift vid samtal är att uppmuntra patienten att själv 

presentera sina sjukdomsperspektiv och den möjlighet till egenvård som fanns för att få 

patienterna mer engagerade (ibid). Att sätta upp en plan är därmed avgörande för framgången 

av patienternas egenvård (Boström et al., 2013a). Hur mycket tid sjuksköterskan bör ägna 

varje patient är individuellt. Personer som inte gått i pension anser sig vara i större behov av 

att självständigt utföra egenvården och har därmed lägre behov av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen, jämfört med personer som hade gått i pension (Isaksson, Hajdarevic, 

Abramsson, Stenvall  & Hörnsten, 2015). 

 

We all have responsibility for our own lives, and making a plan or 

structure makes it more possible to take responsibility for the illness 

(Boström et al., 2013a, s. 189) 

 

Motivation till förändring 

För att patienterna ska kunna genomföra den livsstilsförändring som sjukdomen kräver är 

patienternas motivation med stöttning från sjuksköterskan den centrala och avgörande 

faktorn. Kategorin motivation till förändring delas in i följande underkategorier: 

sjuksköterskans inverkan på motivationen, patienternas förväntningar och faktorer som 

påverkar motivationen. 

 

Sjuksköterskans inverkan på motivationen 

Hur sjuksköterskan väljer att ge patienten information påverkar patientens motivation och 

inställningen till livsstilsförändring. Den information som ges till patienten ska hjälpa denne 

att hantera den situation som den befinner sig i (Winkley et al., 2015; Dellasega et al., 2010). 

Många sjuksköterskor upplever svårigheter med vissa patienter, nämligen att de tro sig veta 

allt angående sjukdomen eller tar reda på information via internet (Winkley et al., 2015). All 

information som förekommer på internet är lättligänglig, men inte alltid korrekt. Anledningen 

till att många väljer att söka information om sjukdomen på internet grundar sig på rädsla, som 

i sin tur kan leda till brist på motivation. Vid dessa tillfällen är det av stor vikt för 
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sjuksköterskan att se till att motivationen till beteendeförändringar ökar, för att patienten inte 

ska förneka sjukdomen (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att skapa vilja hos patienterna och ge dem ett 

professionellt stöd, ökar motivationen till förändring och på så sätt undvika de 

komplikationer som sjukdomen medför (Dellasega et al., 2010; Edwall et al., 2010).  Förutom 

att skapa vilja bör även sjuksköterskan uppmuntra patienten till att hantera sjukdomen på ett 

bra sätt. Det kan göras genom att se positivt på det som patienten gör, exempelvis genom att 

se fysiskt arbete som träning och inte bara traditionell träning (Boström et al., 2013a) 

 

It also meant inspiration and posibility to regulate or change bad habits, 

which implied prepatation of decisions for a healthier lifestyle (Edwall et 

al., 2010, s.345). 

 

Patienternas förväntningar 

Patienter med diabetes typ 2 förväntar sig erhållas hjälp när de är i behov av det, vanligtvis 

när sjukdomen inte är under kontroll (Ahlin & Billhult, 2012). Patienterna förväntar sig då att 

träffa en sjuksköterska som har tid att sitta ner och hjälpa dem att finna motivation (Ahlin & 

Billhult, 2012; Dellasega et al., 2010). När motivationen finns hos patienten är 

förväntningarna att sjuksköterskan ska ge stöd och hjälpa patienterna att komma in i rätt 

tankemönster för att uppnå de mål som satts upp (Dellasega et al., 2010). 

 

Om patienterna väljer att inte träffa sjuksköterskorna förekommer det alternativet att 

sjuksköterskorna ringer hem till patienter med dålig kontroll på sin diabetes för att hjälpa med 

motivationen (Walker et al., 2011). Under samtalet följs ett protokoll där vissa standardfrågor 

ställs om medicinering, blodprovsresultat, kost och motion. Utifrån svaren på frågorna kan 

sjuksköterskan sedan informera och motivera patienterna till att förbättra levnadsvanorna 

(ibid). 

Faktorer som påverkar motivationen 

Familjeförhållanden och arbetsförhållanden är faktorer som påverkar motivationen hos 

patienter (Winkley et al., 2015). Detta i form av hur mycket tid patienten har att fokusera på 
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sig själv samt i vilken levnadsfas patienten är. Sjukdomen är något som vanligtvis 

bortprioriteras, vilket visar att dessa patienter är i behov av mer kunskap om sjukdomen 

(ibid). Detta kan ses som en inre kamp och medför ursäkter och argument för att undvika att 

ses som onormal (Ahlin & Billhult, 2012). Sjuksköterskor upplever även att patienter i vissa 

fall har svårt med förändringar. Det är ständigt prioriteringar och eftersom många patienter 

lever med andra sjukdomar som komplicerar diabetessjukdomen och även motivationen för 

att förbättra sjukdomstillståndet (Walker et al., 2011). Sjukdomen kan även leda till att 

patienter upplever svårigheter att umgås med andra människor.  Detta på grund av att 

sjukdomen kräver självdisciplin och en god förståelse för sjukdomen och kroppen (Ahlin & 

Billhult, 2012). Detta kan fås genom gruppsamtal, då syftet med dessa är att motivera 

patienterna till att dela sina erfarenheter och tankar med varandra, samt få kunskap från andra 

i samma situation (Winkley et al., 2015). Gruppsamtal är något som enligt sjuksköterskan 

inte passar alla patienter, och detta bör tas i beaktan, då vården ska bedrivas personcentrerad 

(ibid). 

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient 

Som sjuksköterska krävs det att kunna möta patienterna där de befinner sig i livet och i 

sjukdomen, samt göra deras liv bra trots sjukdomen. Sjuksköterskans inställning till att hjälpa 

dessa patienter är då avgörande. Kategorin mötet mellan sjuksköterska och patient delas in i 

tre underkategorier: bra egenskaper hos sjuksköterskor, samspelet mellan sjuksköterska och 

patient samt stöd från närstående. 

 

Bra egenskaper hos sjuksköterskor 

Trygghet, tid och att vara godhjärtad är centrala begrepp i mötet mellan sjuksköterska och 

patient. Sjusköterskan ska finnas där för patienten och ge råd på ett tillfredställande sätt. 

Förutom detta bör sjuksköterskan besitta egenskaper såsom lyhördhet och att vara öppen för 

patientens idéer och förslag. På så sätt ökar patientens förmåga att fatta egna beslut (Edwall et 

al., 2010; Dellasega et al., 2010). Genom att göra patienterna medvetna om sjukdomen på ett 

bra och framförallt individanpassat sätt ökar patienternas chans att lyckas med förändring, 

samtidigt som deras oro för misslyckande minskar (Edwall et al., 2010). Som sjuksköterska 

handlar det även om att kunna erbjuda patienterna hjälp och stöd på deras nivå. Att ge 

information om patienten inte är mottaglig för den sortens information är därav inte att 
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föredra. Sjuksköterskan bör därmed identifiera de problem som patienten har utifrån det de 

berättar och vara tillmötesgående angående deras åsikter (Boström et al., 2013a). Att 

sjuksköterskorna ser sig själva som medmänniskor eller guider för att hjälpa patienterna är en 

bra egenskap, istället för att se sig som en expert. På så sätt kan sjuksköterskan koncentrera 

sig på den enskilda patienten och ge synpunkter därifrån (Boström et al., 2013b). Då kvinnor 

enligt Isaksson et al. (2015) anses ha större behov av stöd vid egenvård än män. Detta är 

något som gör vården personcentrerad till skillnad från att ge ut allmän information och 

kontrollera statiska parametrar (Boström et al., 2013b). Sjuksköterskan bör därmed lägga stor 

vikt vid att lyssna på den enskilda patientens känslor och mående mer än provresultat och 

hjärtljud. Detta för att få en uppfattning om patientens situation samt identifiera resurser och 

behov som patienten är i behov av (Dellasega et al., 2010). 

 

Den tid som sjuksköterskan avsätter för patienten bör även genomsyras av kommunikation 

utan skuldkänslor, innehållande patientens känslor och upplevelser (Edwall et al., 2010; 

Dellasega et al., 2010). Förutom det patienten säger med ord bör även patientens kroppsspråk 

beaktas. Målet med mötena ska vara att patienten står i fokus och samtalet ska genomsyras av 

positiv anda och tankar om en livsstilsförändring ska väckas. Stress bör undvikas då detta 

medför ett dåligt bemötande mot patienten (Dellasega et al., 2010). 

 

Samspelet mellan sjuksköterska och patient 

Förmågan till egenvård, stödet från hälso- och sjukvården och närstående, sjukdomens 

stabilitet är förknippat med patientens förmåga att besluta om sådant som rör dem själva 

(Isaksson et al., 2015). Genom att sätta upp rimliga gemensamma mål är något som bör 

eftersträvas då sjuksköterskan upplever att detta vanligtvis är ett problem hos patienterna 

(Dellasega et al., 2010). Om målen inte uppnås ska patienten inte skuldbeläggas, utan 

sjuksköterskans uppgift blir då att undanhålla skulden och hjälpa patienten att reflektera över 

varför det inte blev som planerat. Därefter ska sjuksköterskan hjälpa patienten genom att 

hänvisa den i rätt riktning (ibid). Enligt Boström et al. (2013a) präglas samspelet ibland av 

sjuksköterskans ovisshet för att ta upp vissa frågor om patientens sätt att ta hand om sig själv 

och sin sjukdom, vilket resulterat i en förlust på fokus inom diabetesvården.   

 



 

18 
 

A key one was their desire for a regulat check-in about their self care 

which did not involve policing, scolding or being treated like a child 

(Dellasega et al., 2010, s. 114). 

 

Stöd från närstående 

Sjuksköterskor belyser att patienter med diabetes typ 2 är i stort behov av stöd från familj och 

vänner (Winkley et al., 2015; Dellasega et al., 2010). De närstående har enligt 

sjuksköterskorna en viktig roll för att motivera den sjuke och ge dem drivkraft till en god 

egenvård (Dellasega et al., 2010). Personer som bor i en parrelation är mer beroende av stöd 

från närstående och att dessa medverkar vid besök hos hälso- och sjukvården än de personer 

som bor ensamma (Isaksson et al., 2015). Om personen upplever ensamhet, är relationen 

mellan sjuksköterska och patient viktig. Sjuksköterskans fokus bör då vara att uppmuntra 

patienten till samtal som rör sjukdomen, men även vardagliga ting (Winkley et al., 2015; 

Dellasega et al., 2010). Sjuksköterskor upplever att många patienter förnekar sjukdomen, att 

det finns en rädsla hos patienten för andra människors dömande, som tex. att personen 

förtjänar sjukdomen. På grund av detta vågar inte patienten tala om för sina närstående att 

denne drabbats av sjukdomen. Sjuksköterskan ses då som den enda ventilen som patienten 

vill och kan tala med (Edwall et al., 2010; Winkley et al., 2015).  Sjuksköterskor upplever 

även att patienterna anser sjukdomen pinsam och där med undanhåller informationen om att 

de har drabbats för att slippa höra att de ”förtjänade” sjukdomen med tanke på deras 

livssituation (Edwall et al., 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid den inledande litteratursökningen framkom mycket forskning om sjuksköterskans roll för 

diabetes typ 2- patienter. Dock förekom det ingen sammanställning inom det område som 

valdes att studera. Det ansågs därmed lämpligt att sammanställa forskningen kring hur 

sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad i mötet med personer med diabetes typ 2. Den 

kvalitativa metoden anser Forsberg och Wengström (2008) vara lämplig för att skapa en 

djupare förståelse för personers erfarenheter. När den kvalitativa metoden valts, togs beslutet 

att utföra en litteraturstudie. Anledningen till att en litteraturstudie valdes att göras var för att 

det förekom mycket information inom det valda området, men ingen sammanställning av 

befintlig information. Nackdelen med att utföra en litteraturstudie som baseras på 

vetenskapliga artiklar är att materialet som används redan är framforskat och bearbetat. 

Friberg (2012) påstår att det kan medföra att det redan innan bearbetningen av materialet till 

denna studie förekommer en tolkning av resultatet från artiklarna. Men genom att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till urvalsprocessen och analysprocessen samt att använda en manifest 

ansats för att ta ut textnära information med minsta möjliga tolkning. 

 

Tillvägagångssättet hade blivit annorlunda, och så även resultatet om en empirisk studie hade 

utförts istället för en litteraturstudie. Intervjuer hade då gjorts på sjuksköterskor, och dessa 

hade sedan bearbetats. Fördelen med en empirisk studie hade varit att området hade kunnats 

avgränsas till yrkesverksamma sjuksköterskor i södra Sverige. Dock hade studien inte blivit 

lika omfattande. Därför valdes istället artiklar som grund till resultatet. Artiklarna var skrivna 

i Sverige, Storbritannien, Australien och USA. Det gjordes ingen avgränsnings angående 

vilka länder som skulle exkluderas med anledning av att det inte framkom tillräckligt med 

underlag till resultatet om endast svenska artiklar skulle inkluderas. Däremot ansågs artiklar 

från andra länder inte påverka resultatet eftersom det var sjuksköterskans erfarenhet av 

omvårdnad i mötet med patienterna som skulle studeras vilket inte påverkas av hur olika 

vårdsystem ser ut. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) styrker detta genom att påvisa att 

ett bredare perspektiv och en större tillförlitlighet framkommer om studier från flera länder 

inkluderas som påvisar liknande resultat (ibid). För att stärka resultatet ytterligare kunde fler 

artiklar valts ut, vilket hade medfört att studien hade blivit mer omfattande. Dock ansågs 

tiden inte räcka till för att göra en mer omfattande studie. 
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Vid den egentliga litteratursökningen framkom det många artiklar, som stämde överens med 

inklussionskriterierna och som svarade på syftet men som trots det valdes bort. Dock ansågs 

de inte innehålla tillräckligt mycket information för att vara användbara. Vissa av artiklarna 

som förekom i träfflistan var kvantitativa artiklar och även dessa valdes bort. De övriga 

artiklarna bedömdes vara inaktuella på grund av att de inte innehöll tillräckligt med mängd 

data för att ge ett starkt och tillförlitligt resultat. 

 

Litteratursökningen gjordes i Cinahl, PubMed och Medline. Förutom dessa tre databaser 

förekommer det många andra som inte användes. Om sökandet efter relevanta artiklar hade 

gjorts i andra databaser hade troligtvis sökresultatet blivit annorlunda, dock ansågs dessa 

databaser passande då de alla inkluderar omvårdnadsområdet. Detta stärks genom Östlundh 

(2012) som påvisar att valet av databas styrs av ämnesområdet. Det förekommer ingen 

databas som är heltäckande. Därav är det till stor fördel att använda sig av olika databaser för 

att få fram många sökträffar (ibid).  Vid sökningarna i respektive databas valdes operatorn 

AND att användas. Operatorerna OR & NOT valdes att inte användas, för att AND var den 

operatorn som inkluderade alla sökorden och det var det som efterfrågades. Östlundh (2012) 

anser att om någon av de andra operatorerna används kan sökningarna bli för begränsade och 

mycket material riskerar då att missas.  

 

Inklussionskriterierna valdes ut med noggrannhet för att begränsa sökningarna samt få fram 

relevant material. Peer reviewed valdes att användas för att få fram artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter. Inklussionskriteriet research article användes för att få fram 

originalartiklar.  Dock gjordes även en manuell granskning av de artiklar som ansågs vara 

aktuella för att få fram säkra och relevanta källor till resultatet. Den manuella granskningen 

gjordes gemensamt, vilket Henricsson (2012) menar stärker reliabiliteten. Artiklarna skulle 

dessutom uppnå hög grad 1 (hög kvalitet) i bedömningsmallen för att inkluderas i arbetet. 

Anledningen till att artiklar med lägre kvalitet inte var aktuella var för att enligt Olsson och 

Sörensen (2007) bör en gräns sättas för att studien ska bli tillförlitlig och trovärdig.  

 

Innehållsanalysen valdes att göras utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

Krippendorff. Om en annan analysmetod hade valts hade tillvägagångssättet blivit 

annorlunda. Men slutresultatet hade troligtvis blivit detsamma, då Forsberg och Wengström 

(2008) påpekar att det är en process för att klassificera data för att lättare kunna identifiera 
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mönster med målet att beskriva specifika fenomen. Då meningsenheterna som togs ut var 

skrivna på engelska och sedan översattes till svenska användes ett lexikon för att få en 

översättning med samma innebörd som den ursprungliga meningsenheten. Den data som 

framkom genom artiklarna kunde även bearbetats mer. På så sätt hade en djupare förståelse 

fåtts för innehållet av materialet. Men då målet var att utgå från materialet och dess innebörd 

utan mycket egna tolkningar bearbetades inte informationen från artiklarna mer, utan 

avslutades när en förståelse för informationen framkommit.  

 

Då det inte framkom tillräckligt med kvantitativ forskning inom området, som skulle räcka 

för att få fram ett trovärdigt och tillförlitligt resultat valdes det istället att göras en kvalitativ 

forskningsstudie. Om en kvantitativ metod hade valts bör det enligt McCusker och Gunaydin 

(2015) finnas en tydlig hypotes, där resultatet baseras på siffror och statistik. Forskaren vet 

även tydligt i förväg vad som söks. Denna metod rekommenderas under senare faser inom 

forskning (ibid). Det påvisar även att en kvantitativ metod inte var aktuell med tanke på 

studien syfte. 

 

Tidigare erfarenhet av att utföra studier som denna förekom inte. Därav kan arbetsgången ha 

påverkats av bristande erfarenheter. Dock inhämtades kunskap ifrån diverse litteratur för att 

få en uppfattning om hur arbetsprocessen skulle genomföras.  

 

Resultatdiskussion 

Att kunna motivera patienten, hjälpa patienten att öka kunskapen om sjukdomen och ge 

patienten stöd är något som sjuksköterskor bör fokusera på. I resultatet framkommer det att 

sjuksköterskor upplever svårigheter med att utbilda patienter i egenvård då de oftast saknar 

kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser. Genom att arbeta personcentrerat och 

fokusera på den enskilda individen genom enskilda samtal ges även möjlighet att svara på 

patientens frågor istället för att ge allmän rådgivning. Det framkommer även att 

sjuksköterskan ska ses som ett stöd till patienten men att patienten själv ansvarar för sin 

sjukdom. 
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För att patienten ska kunna bedriva bra egenvård krävs det att de har en klinisk inblick i hur 

kroppen fungerar. Orem (2001) påstår i sin egenvårdsteori att egenvård inkluderar 

målinriktade handlingar som utförs för patientens skull. Där syftet är att upprätthålla god 

fysisk och psykisk hälsa och bör genomsyra egenvårdsdelen. Vidare menar Orem (2001) att 

egenvård är något som behöver läras in och anpassas över tid efter individens personliga 

utveckling. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde det svårt att motivera diabetespatienter 

till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskan bör vara positiv till patientens sjukdom annars 

kan de uppleva det som ett misslyckande. Nagelkerk, Meengs och Reick (2006) menar att det 

därför är sjuksköterskans förhållningssätt och en bra kommunikation i mötet med patienterna 

som är viktig. Patienterna känner sig mer motiverade att hantera sin sjukdom när de blir väl 

bemötta av sjuksköterskan under behandling och undervisning (ibid). Enligt Jenner (2004) är 

motivation är en individuell upplevelse. Det är viljan och intresset att göra något. Motivation 

är även glädjen och önskan att göra något. Motivation är det ledande begreppet i pedagogiskt 

arbete, såsom motivationsarbetet mellan sjuksköterskan och patienten (ibid). Patienten säger 

att denne önskar en förändring, men avböjer samtidigt alla förslag till förändring. En 

sjuksköterska tänker då att patienten är omotiverad att ”viljan saknas”. En annan 

sjuksköterska tänker däremot att patienten har en önskan till förändring, men att det samtidigt 

finns en rädsla för att misslyckas. Här bör inte sjuksköterskan ge upp utan försöka lösa 

situationen utifrån de motstridiga motiven och gå vidare utifrån dem, istället för att nöja sig 

med att ”viljan saknas”. Det gäller att som sjuksköterska förstå vad som är nödvändigt vid 

mötet med patienten, för att motivation ska kunna skapas och behållas (Jenner, 2004). Men 

enligt Börjeson (2000) är motivation inte en individuell egenskap utan är ett samspel mellan 

sjuksköterska och patient.  

Olika faktorer påverkar patientens motivation. Det kan vara att patienten upplever det som 

svårt att umgås med andra människor, för att patienten ska få mer förståelse för sin sjukdom 

är gruppsamtal något som kom fram i studien som en undervisningsform. Även enligt 

Visram, Bremner och Hawthorne (2008) visar det sig att patienter uppskattar 

gruppundervisning. Sjuksköterskorna tyckte det var positivt att patienterna fick träffa andra i 

samma situation. De kunde då dela med sig av varandras kunskaper, erfarenheter och känslor. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) kan undervisning för diabetes typ 2 patienter genomföras 

individuellt eller i grupp (ibid). Genom att patienten var med i gruppdiskussion kände denne 
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en samhörighet med andra som genererade trygghet och gemenskap. Det upplevdes då finnas 

en förståelse (Visram et al., 2008). 

Det framkom även att sjuksköterskor upplever att många patienter förnekar sin 

diabetessjukdom. Patienterna upplevde en rädsla för att andra människor skulle döma dem, 

som t.ex. att denne förtjänar sjukdomen. Därför vågar inte patienterna tala om för sina 

närstående att denne drabbats av diabetes. Det framkom då att sjuksköterskan bör fokusera på 

att finnas där som ett stöd för att kunna hjälpa patienterna. Enligt Lewin et al. (2006) är 

närstående och familj mycket viktiga i patientens vardag och i egenvården av diabetes (ibid). 

Därför är det av största vikt att patienten berättar om sin sjukdom. 

I denna studie framkom vikten av att hur sjuksköterskan väljer att informera patienten 

påverkar dennes motivation och inställningen till förändring av livsstilen. Vikten av mötet 

mellan sjuksköterska och patient framkom också. Ett bra och positivt samarbete där diabetes 

patienten och sjuksköterskan utbyter information, sätter upp mål, och utforskar tänkbara 

metoder är av stor betydelse för motivationen för att kunna göra en livsstilsförändring (Norris 

et al., 2002). Enligt Lewin et al. (2006) är det hälso- och sjukvården som ansvarar 

tillsammans med patienten för lärandet. Tillsammans sätts mål upp för att underlätta 

egenvården. Meningen är att patienten själv ska uppleva sig som ansvarig för sin egen hälsa 

och behandlingen av sin diabetes. Ibland kan självständigheten upplevas som svår och då är 

det viktigt att anhöriga involveras i behandlingen, och att de anhöriga då får den handledning 

och stöd som behövs (ibid). 

 

Sjuksköterskan ska med hjälp av patientens förmåga och på dennes initiativ göra en plan för 

att kunna uppnå en bättre livsstil. Enligt Edwall et al. (2008) finns det patienter som vill ta 

ansvar för sin sjukdom, för att känna sig delaktiga i sin behandling och för att kunna ta beslut 

som rör det vardagliga livet (ibid). Målen ska patienten själv sätta upp och sjuksköterskans 

uppgift blir då att hjälpa patienten genom att se till att målen blir rimliga. Detta stärks genom 

att Orem (2001) menar att kravet på egenvården inkluderar patientens totala 

egenvårdskapacitet som anses nödvändig för att utföra och tillgodose sina behov av egenvård. 

Egenvårdskapaciteten inkluderar patientens förmåga att tillgodose det egna behovet. Vidare 

menar Orem (2001) att patienten kan uppleva egenvårdsbegränsningar i form av; begränsade 

kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt begränsa förmåga att utföra 

handlingar som ger resultat (ibid). Det framkommer även att sjuksköterskans uppgift är att 
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utbilda patienten, ge stöd samt hjälpa patienten till ökad motivation, dock påvisar resultatet 

att åldern och kön påverkar i vilken utsträckning patienten är i behöv av stöd i egenvård. 

Detta är något som även Orem (2001) påpekar men förutom ålder påverkar även personens 

kön, hälsotillstånd och miljöfaktorer patientens förmåga att tillämpa egenvård. Vidare menar 

Hayes et al., (2008) att en patients motivation kan öka om denne får kunskaper om att det 

finns ett samband mellan diabetes typ 2 och komplikationer som patienten kan utsättas för om 

den inte sköter sin diabetes. 

Patienter med diabetes typ 2 förväntar sig att de ska få hjälp när de är i behov av det, oftast i 

det skedet då sjukdomen inte är under kontroll. Då förväntas sjuksköterskan sitta ner och 

hjälpa dem finna motivation. Det är då av betydelse att sjuksköterskan ger uppmuntran till 

patienten under behandlingen för att motivera patienten att kunna uppnå sitt mål (Whittmore, 

2010). 

 

Att sjuksköterskan ska finnas där, uppmuntra patienten till egenvård och att få dem att 

engagera sig i sin sjukdom och motivera dem till ny livsstil och att allt detta ska ske på ett 

tillfredställande sätt påvisas i studien. Även att vara lyhörd och öppen för patientens idéer och 

förslag är därmed bra egenskaper hos en sjuksköterska. Det är viktigt att inte skuldbelägga 

patienten utan att undanhålla skulden och hjälpa patienten att reflektera över vad som gick 

fel. Jenner (2004) menar att motivation och motivationsarbete handlar om bemötande, och 

påpekar vikten av olika möten. Motivationen är inte ett anlag hos patienten utan är en följd av 

de erfarenheter man har gjort och de bemötande som patienten har fått. Som sjuksköterska 

gäller det att ha förståelse för patienten, för vad misslyckanden kan innebära och hur en dålig 

självkänsla kan påverka motivationen (ibid).  

 

Förutom detta påvisar studiens resultat att sjuksköterskan utger trygghet och visar att den har 

tid till patienten. Detta beskriver även Orem (2001) i sin egenvårdsteori i form av att 

omvårdnadskapaciteten grundar sig i sjuksköterskans kunskap, attityd, färdigheter och 

egensaker som anses nödvändiga för att en god omvårdnad ska bedrivas. Genom att använda 

sig av olika hjälpmetoder som till exempel att undervisa, vägleda och stödja patienten. Men 

även att skapa en stimulerande miljö som gynnar utvecklingen av en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient (ibid). Detta sker genom att möta patienten på dess nivå genom att 

anpassa utbildningen efter varje individ. Bai et al. (2009), visar att sjuksköterskans uppgift 
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även är att vara ett stöd och att sjuksköterskan har en viktig funktion för att patienten ska 

klara sin egenvård. Även informationen och undervisningen som sjuksköterskan ger är viktig 

för diabetes patienten (ibid). När patienten förstår informationen som sjuksköterskan ger ökar 

även dennes förmåga att kunna göra livsstilsförändring och kunna hantera sin sjukdom 

(Edwall et al., 2008). 

 

Slutsats 

Resultatet visar att motivering av livsstilsförändring för diabetespatienter inte är en lätt 

uppgift för sjuksköterskan.  Resultatet baseras på artiklar med utgångspunkt från 

vidareutbildade sjuksköterskor. Den information och kunskap som har kommit fram i denna 

studie är tänkt att allmänsjuksköterskan ska kunna använda i dennes möte med 

diabetespatienten. 

 

Sjuksköterskan bör se varje patients individuella behov. En del patienter vill ha mycket stöd 

från sjuksköterskan medan andra upplever att de vill ha stöd från närstående. Dock är det 

patienten själv som ansvarar för sjukdomen och egenvården. Sjuksköterskans uppgift är att 

utbilda patienten och finnas där som ett stöd för att de ska kunna lära sig hantera sin sjukdom 

och trots det kunna leva ett bra liv. Motivation och mötet är de två viktiga grundstenarna i 

arbetet med diabetespatienter. Blir det inget bra möte är det inte heller lätt att motivera 

patienterna till livsstilsförändringar. 

 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som inte bara ökar, utan även sjunker längre ner i åldrarna. En 

fråga som väcktes under studiens gång var om sjuksköterskans roll i mötet med dessa 

patienter skiljer sig beroende på patientens ålder. Detta är något som skulle behöva studeras 

vidare i ny forskning då de artiklar som funnits under denna studie främst inkluderade äldre 

patienter. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

 

Sökdatum Databas Sökkombinationer Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar

2015-10-
01 

Medline Nurse´s Role AND 
Motivation AND 
Diabetes Mellitus, Type 2

English 
language 
2010-2015

3 3 1 

2015-10-
01 

Cinahl Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Life Style Changes 
AND Qualitative Study 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

21 15 1 

2015-10-
01 

Cinahl Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Motivation AND 
Patient education 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

12 10 0 

2015-10-
01 

Cinahl Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Motivation AND 
Lifestyle changes  

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

13 9 0 

2015-10-
01 

Cinahl Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Motivation AND 
Nursing role  

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

1 1 0 

2015-10-
05 

Pubmed Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Patient education 
AND Qualitative study

English 
language 
2010-2015

60 48 1 

2015-10-
05 

Cinahl Nurse´s Role AND 
Diabetes Mellitus Type 2 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

23 8 2 

2015-10-
05 

Cinahl Nurse´s Role AND 
Diabetes Mellitus Type 2 
AND Sweden 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

1 1 1 
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Sökdatum Databas Sökkombinationer Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar

2015-10-
09 

Cinahl Nurs* AND Motivation 
AND Diabetes Mellitus, 
Type 2 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

7 7 0 

2015-10-
13 

Cinahl Nurse´s Role AND 
Diabetes Mellitus Type 2 
AND Motivation 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

3 3 0 

2015-10-
13 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND Motivation AND 
quality of life 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

6 2 0 

2015-10-
19 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND Health Behavior 
AND Nursing AND 
Sweden 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

2 2 0 

2015-10-
19 

Cinahl Diabetes Mellits Type 2 
AND Nursing AND 
Sweden 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015 
 

8 8 1 

2015-11-
10 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND Lifestyle changes 
AND Sweden 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

11 4 0 

2015-11-
10 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND lifestyle changes 
AND motivation 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

13 3 0 

2015-11-
10 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND Sweden 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
2010-2015

112 20 1 
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Sökdatum Databas Sökkombinationer Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar

2015-11-
10 

Cinahl Diabetes Mellitus Type 2 
AND lifestyle changes 
AND health care 

English 
language 
peer reviewed 
research article 
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research article 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat= 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angiven Otydligt Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (liknande resultat, relevans 
etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Patienter med Diabetes Type 2 Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet  >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 
saknas/Ja 

Nej    

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel God 

Etiska aspekter Nej Ja   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivningen (redovisar 
tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
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Slutsatser     

Överensstämmelse med resultatet Slutsats saknas Låg  Medel  Hög 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totala poäng: 48     

    P 

Grad I: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Författare, år, 
land  

Titel Metod Urval Kvalitet 

Ahlin, K., & 
Billhult, A. 
2012 
Sverige 

Lifestyle changes – a continuous, 
inner struggle for women 
with type 2 diabetes: A qualitative 
study 
 

Djupintervjuer utfördes som 
sedan analyserades med hjälp av 
fenomenologiska idéer av 
Giorgi. 

10 kvinnor i Västsverige 
valdes ut. 

Grad 1 

Boström E, 
Isaksson U, 
Lundman B, 
Graneheim U H, 
Hörnsten Å 
2013 
Sverige 
 

Interaction between diabetes 
specialist nurses and patient during 
group sessions about self-
management in type 2 diabetes 

Observationer under 
gruppmöten, och 
dassaanalyserades sedan med 
kvalitativ innehålls analys. 

10 Sjuksköterskor och 44 
patienter alla med Diabetes 
typ 2 

Grad 1 

Boström E, 
Isaksson U, 
Lundman B, 
Lehuluante A, 
Hörnstren Å. 
2013 
Sverige 
 

Patient-centred care in type 2 
diabetes - an altered professional 
role for diabetes specialist nurses. 

Studiedesignen var beskrivande 
och används kvalitativa metoder. 
Fokusgruppsintervjuer 
kompletteras med enskilda 
semistrukturerade intervjuer 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys 

10 kvinnor som arbetat som 
sjuksköterskor i mellan 4-21 
år. 

Grad 1 
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Författare, år, 
land  

Titel Metod Urval Kvalitet 

Dellasega, C., 
Gabbay, R., 
Durdock, K., & 
Martinez-King, N. 
2010 
USA 
 

Motivational Interviewing (MI) to 
Change Type 2DM Self Care 
Behaviors: A Nursing Intervention 

 

Grundar sig på en femårig RCT 
studie. En uppföljning av MI, 
som introducerades ett år 
tidigare.  

3 sjuksköterskor fick fyra 
månaders utbildning i MI, 
samt 19 deltagare 

Grad 1 

Edwall, L-L., 
Danielson, E., & 
Öhrn, I. 
2010 
Sverige 
 

The meaning of consulation with the 
diabetes nurse specialist. 

Narrativa intervjuer på personer 
med sjukdomen. En 
fenomenologisk hermeneutik 
metod användes vid analysen 
och tolkningen av texten. 

20 personer med diabetes typ 
2,  

Grad 1 

Heinrich, E., 
Candel M., 
Schaper, N., De 
Vries, N K. 
2010 
Nederländerna 

Effect evaluation of a Motivational 
Interviewing based counselling 
strategy in diabetes care 

En RCT-studie med uppföljande 
mätningar efter 12 och 24 
månader. Sjuksköterksorna i 
interventionsgruppen fick 
utbildning i b. la. grundläggande 
MI-priciper, tekniker och MI-
baserad rådgivning. 
 

33 sjuksköterskor och 584 
patienter med diabetes 
mellitus typ 2 deltog.  
 

Grad 2 
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Författare, år, land Titel Metod Urval Kvalitet

Isaksson, U., 
Hajdarevic, S., 
Abramsson,  MG., 
Stenvall, J., & 
Hörnsten, Å. 
2014 
Sverige 

Diabetes empowerment and needs 
for self-management 
support among people with type 2 
diabetes in a rural inland 

Frågeformulär besvarades av 
patienter, boende i norra 
Sverige. Om deras behov av 
egenvård och egenvårdsstöd. 

159 patienter med typ 2 
diabetes 

Grad 1 

Van Eijk-Hustings, Y 
J.L., Daemen, L., 
Schaper, N C., & 
Vrijhoef H J.M. 
2010 
Nederländerna 

Implementation of Motivational 
Interviewing in a diabetes care 
management initiative in the 
Netherlands 
 

Inteventionsgruppen fick 
utbildning i motiverande samtal 
(MI). Direkt efter och sex 
månader senare utfördes 
intervjuer som mätte metoden 
både subjektivt och objektivt. 

4 sjuksköterskor, 8 
specialistsjuksköterskor och 8 
dietister delades 
slumpmässigt upp i två 
grupper, en referensgrupp och 
en interventionsgrupp. Det 
var lika många med samma 
kompetens i var grupp. 
 

Grad 2 

Winkley, K., 
 Evwierhoma,  C., 
Amiel, S A., Lempp, 
H K, Ismail, K., & 
Forbes, A 
2014 
Storbritannien 

Patient explanations for non-
attendance at 
structured diabetes education 
sessions for newly diagnosed Type 
2 diabetes: a qualitative study 
 

Personer som nyligen 
diagnostierats med Diabetes 
mellitus, typ 2 deltog. 
Semistrukturerade intervjuer 
användes där resultatet sedan 
granskades och sammanställdes 
till teman. Innan studien 
inleddes gjordes en pilotstudie. 

39 personer med Diabetes 
mellitus typ 2. Personer 45-
60 år deltog. 

Grad 1 
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Författare, år, 
land  

Titel Metod Urval Kvalitet 

Walker C, Furler 
J, Blackberry I, 
Dunbar J, Young 
D, Best J. 
2011 
Australien 
 

The delivery of a telephone 
coaching programme to people with 
type 2 diabetes by practice nurses in 
Victoria, Australia a qualitative 
evaluation. 

14 motiverande telefon samtal 
genomfördes av 6 olika 
sjuksköterskor, genom inspelade 
intervjuer. 

Slumpmässigt urval av både 
patienter och sjuksköterskor. 

Grad 1 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori Underkategori 

 
Even when patients had 
“slipped” and their labs 
were not ideal, they still 
felt the nurses were 
gentle and withheld 
blame. 
 

 
Även när patienterna 
hade bakslag och deras 
provresultat inte var 
idealiska. Var 
sjuksköterskorna milda 
och undanhöll skulden. 

 
Vid bakslag hos 
patienterna var 
sjuksköterskorna 
milda och undanhöll 
skulden. 

 
Inte skuldbelägga 
vid bakslag. 

 
Mötet mellan 
sjuksköterska och 
patient. 

 

 
Samspelet mellan 
sjuksköterska och patient. 

 
I don´t want (a course 
that is) so long. If 
everything is on the 
internet (it would help). 
 

 
Jag vill inte (ha en 
utbildning som den) än. 
Om allt finns på internet 
(borde det hjälpa). 

 
Vill inte ha stöd, söker 
hjälp på internet. 

 
Vill inte ha stöd. 

 
Utbildning i 
egenvård. 

 
Sjuksköterskans stöd till 
patienten. 

 
Being controlled also 
meant feeling safe; a 
help and support to take 
care of oneself, which 
limited risks of failure 
in disease self 
management. 
 

 
Att vara kontrollerad 
innebär också att känna 
sig säker; hjälp och stöd 
att ta hand om sig själv, 
som begränsade risker för 
misslyckande i 
sjukdomens egenvård. 

 
Hjälp och stöd inger 
trygghet och minskar 
risker för 
misslyckande i 
egenvården. 

 
Stöd i egenvård. 
Trygghet. 

 
Motivation till 
förändring. 

 
Patienternas 
förväntningar. 

 


