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Abstrakt 
Diabetes är en kronisk sjukdom som leder till en omställning i det 

dagliga livet. Olika faktorer så som psykiska, kulturella, sociala och 

ekonomiska faktorer påverkar en individs förmåga att hantera sin 

sjukdom, det vill säga den kontext individen lever i påverkar 

förmågan att hantera sin sjukdom och utföra egenvård. Syftet med 

denna studie var att beskriva faktorer som påverkar personens 

förmåga att utföra egenvård vid diabetes typ 2. Denna studie är en 

integrerad litteraturöversikt som grundar sig på 14 vetenskapliga 

artiklar. Analysen har skett med stöd av matriser som har underlättat 

sammanställningen av data. Resultatet beskrivs i fyra kategorier som 

svarar mot syfte och frågeställningar. Resultatet visar på att 

individanpassad information är grundläggande för att utveckla en god 

förmåga till egenvård. Delaktighet är en faktor som ger en ökad 

självkänsla och som främjar egenvård, detta ger individen i sin tur 

makt att fatta egna beslut vilket skapar möjlighet att ta kontroll över 

hälsa och välbefinnande.  

 

Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, information, delaktighet, 

självständighet, litteraturstudie 
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Personer som lever med kroniska sjukdomar behöver ofta en omställning i det dagliga livet 

eftersom det krävs en hantering samt anpassning till följd av förändringarna som sjukdomen 

för med sig (Audulv, Norbergh, Asplund & Hörnsten, 2009). Det har på senaste tiden vuxit 

fram fler och fler bevis för att hälsoproblem inte kan lösas enbart genom att fokusera på 

biologiska aspekter. Hälsa innefattar inte bara den fysiska kroppen utan också en persons 

känslor, vilket är en grundläggande faktor till hur väl en person anpassar sig till en sjukdom. 

Biologiska effekter är viktiga men de måste ställas i relation till en persons känslomässiga 

reaktioner. Psykiskt, kulturella, ekonomiska och sociala faktorer påverkas vid en process 

mellan hälsa och sjukdom, dessa aspekter influerar i sin tur på hur en person kan hantera sin 

kroniska sjukdom (Péres, Franco & Dos Santos, 2008).  

 

Antonovsky`s slutogena teori menar att personer med en hög känsla av sammanhang 

(KASAM) har en större förmåga att hantera utmaningar som en sjukdom kan föra med sig. 

Genom en hög KASAM finner personen lättare lösningar på problem och har resurser 

tillgängliga när krav i livet förändras. Antonovsky beskriver vidare att KASAM omfattar tre 

kategorier, begriplighet som innefattar hur man tar in information och omvandlar det till 

förståelse, hanterbarhet handlar om de resurser som finns tillgängliga som exempelvis familj 

och vänner som hjälper en att ta sig igenom oförutsedda händelser och meningsfullhet som är 

den känslomässiga aspekten och handlar om att finna mening inför det man utsätts för och på 

så vis bibehålla kontrollen (Antonovsky, 2005).  

 

Egenvård kan definieras som ett beteende som en person intar för att kontrollera och minska 

effekten från en sjukdom i det dagliga livet. Genom egenvård kan personen som drabbats 

finna vägar för att hantera eller minska symtom och hämma sjukdomsförloppet. Egenvård 

innefattar ett beteende som främjar hälsa och välbefinnande utifrån både ett kort- och 

långsiktigt perspektiv (Audulv et al., 2009). Omvårdnadsteoretikern Dorothea E. Orem (1995) 

menar att personer som utför egenvård har utvecklat en handlingskapacitet och har förmågan 

att agera medvetet för att reglera faktorer som påverkar den egna funktionen och utveckling. 

Egenvård är därför en följd av något som mognat fram och personen har utvecklat en förmåga 

att ta hand om sig själv i olika miljöer. Orem beskriver vidare att egenvård har ett syfte och 

åtgärder utförs i ordningsföljd efter mönster och på ett effektivt sätt vilket bidrar till 

strukturell integritet, mänsklig funktion och utveckling. Genom egenvård är det möjligt för 

individen att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.  
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World Health Organization (WHO, 1986) beskriver att hälsa är en resurs för det vardagliga 

livet och därmed inte innebär själva målet att leva. Hälsa är ett positivt begrepp som innefattar 

personliga och sociala resurser och möjligheter för människor att uppnå sin fulla 

hälsopotential. Det är svårt att uppnå hälsa om det inte går att få kontroll över faktorer som 

avgör den egna hälsan. Ett hälsofrämjande arbete ska skapa möjligheten för människor att öka 

kontrollen över och förbättra sin hälsa genom att skapa resurser. För att detta ska vara möjligt 

måste det finnas tillgång till en stödjande miljö, information och möjligheter till hälsosamma 

val (WHO, 1986). Att leva med en kronisk sjukdom påverkar livet i stort och innebär stora 

förändringar i vardagen för både den som drabbats samt dess anhöriga. Det är vanligt att 

diagnosen kan leda till känslor av skuld, skam, ilska, trötthet och ånger. Dessa känslor, som är 

en del av livet, kan påverka personens förmåga att följa råd och instruktioner från 

vårdpersonalen när det gäller behandling av sjukdomen (Péres et al., 2008). 

 

Handlingskraften hos individen har ett samband med det kontext som personen befinner sig i 

och är beroende av både privata och offentliga resurser (Inzucchi et al., 2012). När hälso- och 

sjukvårdspersonal vårdar en person med diabetes typ 2 så ska det göras med en förståelse för 

den underliggande sjukdomsbilden som detta tillstånd har (Casey, 2011). Vården som ges ska 

vara patientcentrerad. En patientcentrerad vård kan definieras som att ge vård genom 

lyhördhet och respekt för patientens individuella preferenser, behov och värderingar. 

Personen ska ha möjlighet att vara med i beslut rörande sin behandling. Dessa principer bör 

alltid ligga till grund inom hälso- och sjukvården för personer som diagnostiserats med en 

kronisk sjukdom. I slutändan är det individen som gör ett val angående sin livsstil och även 

till en viss grad vilka medicinska behandlingar som används (Inzucchi et al., 2012).  

 

Effektiv hantering av diabetes är avgörande för att förhindra långsiktiga komplikationer som 

annars kan följa med sjukdomen. Behandlingen kan vara komplicerad och kräver regelbundna 

justeringar (Robertson, 2012).  Diabetes typ 2 är en metabolisk sjukdom som kännetecknas av 

höga blodsockernivåer och en onormal insulinproduktion och har till stor del ett samband med 

ökad fetma, en låg fysisk aktivitet och en åldrande befolkning (Robertson, 2012). Tillståndet 

kan vara progressivt och förlusten av insulinproducerande betaceller samt ökad 

insulinresistens gör så att personer som tablettbehandlats kan behöva öka dosen successivt. 

Det är även vanligt att en behandling med insulin blir aktuell efter en tid (Selby, 2012). En 

okontrollerad diabetes kan leda till flera komplikationer som perifera nervskador, 

ögonkomplikationer, skador på njurarnas små blodkärl samt hjärt- och kärlsjukdomar (Casey, 
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2011). Genom egenvård kan en individ med diabetes kontrollera diet, motion, blodsocker och 

när intag av medicin eller insulin sker (Audulv et al., 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan diabetes typ 2 kräva en stor omställning i det dagliga livet både för 

den drabbade och dess anhöriga. Genom att få ökad kunskap om vad som kan innebära en 

optimal stöttning kan sjuksköterskan hjälpa patienten till bästa möjliga välbefinnande 

psykiskt, fysiskt och socialt. Att klara av sin egenvård skapar ett oberoende och ger individen 

möjlighet att sträva mot betydelsefulla mål som att få leva länge, fysisk funktion och familj. 

Därför är det viktigt att kartlägga vilka faktorer som hindrar och främjar egenvård. Syftet med 

denna studie var att beskriva vilka faktorer som påverkar personens förmåga till att utföra 

egenvård vid diabetes typ 2. 

 

För att besvara syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer upplevs främja egenvård för personer som lever med diabetes typ 2? 

 Vilka faktorer upplevs hämma egenvård för personer som lever med diabetes typ 2? 

 

Metod 

För att genomföra denna litteraturstudie valde vi att utgå från kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, där avsikten var att sammanställa kunskap kring om vad som främjar och hindrar 

personer med diabetes mellitus typ 2 till god egenvård. En kunskapsöversikt har som avsikt 

att skapa en bild av den rådande kunskap som finns inom ett specifikt område (Polit & Beck, 

2011). De inklusionskriterier respektive exklusionskriterier vi utgått från framkommer i tabell 

1. 

 
Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionkriterier Exklusionskriterier 

Diabetes mellitus typ 2 Barn 

Artiklar publicerade på engelska Graviditetsdiabetes 

Vuxna personer 

Publicerade de senaste 10 åren 

Kvalitativa artiklar 

Kvantitativa artiklar 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen bör vara tydligt dokumenterad och omfatta söktermer, de databaser som 

använts och övriga sökstrategier som har legat till grund för studien (Whittemore & Knafl, 

2005). För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till kunskapsöversikten har vi använt oss 

av CINAHL och PubMed, utifrån att dessa riktar in sig specifikt på omvårdnad. Vidare är det 

viktigt att söka i olika databaser för att täcka in olika källor och för att minimera risk för att 

förbise studier som svarar mot syftet. Booelska sökoperatorer så som OR, AND och NOT kan 

användas för att avgränsa sökområdet. (Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2006). Vi har använt 

MESH- termer och även utgått från fritextsökning för att fånga relevanta artiklar i 

kombination med booelska sökoperatorer som AND. Se tabell 2 för den systematiska 

sökningen. 

 

Tabell 2. Översikt litteratursökning 

PubMed 2/2-9/2-

2014 Limits: 10år, engelska     

Sökningar *) Söktermer Antal träffar Valda 

1 MESH Diabetes mellitus type 2 55353  

2 MESH Self care 65289  

3 MESH Motivation 65929  

4 MESH Social Support 139958  

5 FT Attitude to health 187709  

6 FT Self care behaivor 23892  

7 FT Behavior change 52482  

8  1 and 2 257  

9  1 and 2 and 3 176 1 

10  1 and 4 and 2 360 1 

11  3 and 4 and 2 and 1  106 1 

12  1 and 2 and 4 331 2 

13   1 and 2 and 7 314 2 

CINAHL 2/2-9/2-2014   Limits: 10 år, engelska     

1 MESH Diabetes mellitus type 2 17188  

2 MESH Self care 983  

3 MESH Motivation 11756  

4 FT Attitude to illness 4706  

5 FT Quality of life 41581  

6 FT Patient attitude 121  

7 FT Patient autonomy 4553  

8  1 and 2 and 3 49 2 

9  1 and 4 50 1 

10  1 and 2 and 5 112 2 

11  1 and 2 and 6 67 1 

12   1 and 7 13 1 

* Mesh ord, FT-fritext   14 
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Urval 

Urvalet av artiklarna har skett genom att vi strukturerat har gått igenom samtliga 

kombinationer av söktermer. Sökningen har varit omfattande och tidskrävande då antalet 

träffar har varit många. Vi har utgått från artiklarnas titel och om denna verkat svara mot syfte 

och frågeställning har vi gått vidare till abstrakten för att därefter läsa valda studier i sin 

helhet och valt ut de som i slutändan svarat mot vårt syfte och frågeställningar. Urvalet består 

av 14 artiklar som ingår i resultatet.  

 

Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna granskades med kvalitetsbedömningsprotokoll för kvantitativa och 

kvalitativa studier enligt Willman et al. (2006). Kvalitetsgranskningen får en större tyngd om 

granskningen genomförs av två oberoende granskare (Willman et al., 2006). Därför har vi 

granskat samtliga artiklar på var sitt håll för att jämföra resultatet och sedan sammanställt det 

i en överskådlig tabell. Insamlat datamaterial består enbart av primärkällor. 

Granskningsprotokollen bör ses över och modifieras utifrån olika studier för att en korrekt 

granskning skall kunna genomföras (Willman et al., 2006). Kvalitén på artiklarna har 

graderats genom en kvalitetsbedömning där varje fråga som få ett ja tilldelas 1 poäng och 

varje fråga som får ett nej eller vet ej tilldelats 0 poäng, därefter har summan av poängen 

räknats samman och omvandlas till procent, se tabell 3. Ingen artikel har uteslutits på grund 

av för låg kvalité, utan samtliga funna artiklar ingår i resultatet.  

 

Tabell 3 

Kvalité Procentsats 

Hög 80-100 % 

Medel 70-79 % 

Låg 60-69 % 

    

(Willman et al., 2006). 

 

Analys 

Vi har i analysen systematiserat det insamlade materialet för att skapa en överblick av 

befintlig kunskap. Analys har utgått från Whittemores och Knafls (2005) metodartikel för 

integrerad översikt som bygger på systematisk överblick av det insamlade materialet med 

hjälp av matriser. Till vår hjälp har vi även utgått från Garrard (2011) som beskriver 

genomgående uppbyggnaden av matriser, dvs. tabeller. Matriser är ett strukturerat arbetssätt 

för att systematiskt granska litteratur och är speciellt utformat för hälsovetenskap. Det 
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systematiska arbetet med matriser baseras på tre steg: organisera dokumenten kronologiskt, 

utgå från det som avses att studeras och sammanställ materialet (Garrad, 2011). 

 

Primärkällorna har organiserats i undergrupper och vi har skapat en matris som presenterar de 

valda artiklarna utifrån författare, titel, land, vilket år artikeln är publicerad, typ av studie, 

metod och datainsamling samt huvudfynd för att få en tydlig överblick.  Genom analys av 

texten kunde vi med hjälp av forskningsfrågorna extrahera textenheter som motsvarade vårt 

syfte och placera dessa i en matris. Textenheterna i matrisen skapade en tydlig och 

strukturerad överblick som gav upphov till vårt resultat. Vi har utgått från 14 artiklar i 

analysen, se tabell 4. 

 
Tabell 4, Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/år/lan

d 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Agborsangaya et al. 

(2013)  

Canada 

Kvantitativ 

 

 

2682 st. Tvärsnittstudie 

Enkät 

SAS Enterprise 

Guide 

Information och delaktighet 

skapade motivation och 

främjade egenvården.  

 

De framkom även att de med 

lägre inkomst hade svårare 

att engagera sig i 

egenvården. 

 

Medel 

Cosansu & 

Edrogan 

2014 

Turkiet 

Kvantitativ 

 

 

350 st. Tvärsnittsstudie 

Enkät 

 SPSS 

Tron på att man skälv 

klarade av att sköta om sin 

sjukdom skapade 

motivation. Vänner och 

familj underlättade 

anpassningen till sjukdomen.   

 

Lägre utbildningsnivå kunde 

ses som ett hinder för god 

egenvård. 

 

 

Hernandez-Tejada 

et al. (2012) 

USA 

 

Kvantitativ 

 

 

389 st. Tvärsnittstudie 

Enkät 

STATA  

Kunskap och empowerment 

gav patienterna en känsla av 

bättre självkänsla och kunde 

på så vis fatta egna beslut 

kring egenvård. 

 

Hög 

Hinder & 

Greenhalgh. 

(2012) 

England 

 

Kvalitativ 

 

 

 

30 st. Etnografisk studie 

Intervjuer 

Analys genom 

strukturerad teori 

 

Familj och vänner spelade 

en stor roll för utförandet av  

egenvård. Politiska, 

ekonomiska och 

sociokulturella 

sjukvårdssystem kunde 

utgöra ett hinder för 

egenvården.  

 

Medel 
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Forts tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/år/ 

land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hörnsten, 

Jutterström et al. 

(2010) 

Sverige 

Kvalitativ 

 

 

44 st. Induktiv 

Öppna individuella 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Att övervinna sjukdomen 

skapade motivation och en 

vilja att uppnå och bibehålla 

välbefinnande. 

 

Hög 

Iversen & 

Hanestad 

2005 

Norge 

 

Kvantitativ 

 

 

211 st. Tvärsnittsstudie 

Enkät 

 SPSS 

Kunskap skapade en 

upplevelse av livskvalitet 

vilket främjade egenvården 

 

Hög 

Jutterström, 

Isaksson et al. 

(2012) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

 

18 st, Beskrivande 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 Rädsla för komplikationer 

resulterade i 

livsstilsförändringar. 

Deltagarna insåg att de 

enbart är de själva som 

kunde förändra sin livsstil 

och skapa motivation. 

 

Hög 

Mathew,  

Gucciardi et al. 

(2012) 

Canada 

Kvalitativ 

 

 

35 st. Berättande 

Intervju i fokusgrupp, 

tematisk analys 

Kunskap/information 

önskades  

om sjukdomen.  

Nyfikenhet och reflektion 

om sjukdomen bidrog till 

erfarenhet som i sin tur 

resulterade i hälsa och 

välbefinnande 

 

Hög 

Moser & 

Widdershoven, et 

(2005) 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

15 st. Induktiv 

Djupintervjuer ,  

Grounded theory 

Kunskap och information 

kring sjukdomen ökade 

förmågan till egenvård. 

Likaväl som autonomi och 

att fatta egna beslut. 

 

Förändringar I hälsa och 

välbefinnande kunde dock 

påverka egenvården 

negativt.  

 

Hög 

Nagelkerk, Reick 

et al. (2005) 

USA 

 

 

Kvalitativ 

 

 

26 st. Explorativ/deskriptiv 

Intervjuer i fokusgrupp 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Ett bra samarbete med hälso- 

och sjukvårdspersonalen var 

grunden för att skapa 

resurser för att kunna 

utveckla sin egenvård.   

 

Individanpassad anpassad 

information för att uppnå 

kunskap ansåg avgörande 

för att  klara av egenvården. 

 

Medel 

Oftedal, Karlsen 

et al. (2010)  

Norge 

Kvalitativ  

 

 

19 st. Beskrivande/ 

explorativ 

Intervjuer i fokusgrupp 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Empati, lyhördhet och 

helhetssyn  är bra förmågor 

hos vårdpersonalen för att 

skapa tillit. Studien visar på 

individanpassad information 

efterfrågas. 

Hög 



10 
 

 
Forts tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/år/ 

land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Oftedal, Karlsen 

et al. (2009) 

Norge 

 

Kvalitativ 

 

 

19 st. Beskrivande / 

explorativ 

Intervjuer i fokusgrupp, 

kvalitativ innehållsanalys 

Att fatta egna beslut och ha 

självbestämmnde var 

grunden för egenvården.Ett 

sätt att bibehålla hälsa och 

välbefinnande var i sin tur 

att undvika komplikationer 

 

Medel 

Ramsay Wan et 

al. (2011) 

USA 

Kvalitativ 

 

 

29 st. Induktiv 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Induktiv analys 

 Att fatta egna beslut 

skapade motivation men 

deltagarna upplevde att de 

fans visa hinder för 

empowerment, dvs. deras 

egna känslor påverkade 

förmågan till egenvård. 

Vidare fanns de 

svårigheter att integrera 

kost, mediciner, motion 

och ekonomiska faktorer 

som i sin tur påverkade 

förmågan till en god 

egenvård. 

 

Medel 

Rosenbek et al. 

(2011) 

Danmark 

Kvalitativ 

 

 

22 st. Fenomenologisk 

Intervju i fokusgrupp 

Fenomenologisk analys 

 

Rekommendationer kring 

kost, motion och 

medicinering önskades för 

att ha det som stöd för att 

kunna  utföra egenvård. 

 

Bristande stöd från familj 

ansågs vara ett hinder för 

egenvård. 

 

Hög 

 

Resultat 

Kategorierna presenteras med huvudrubriker följt av löpande text, i slutet av varje stycke 

kommer en syntes presenteras som summerar resultatet. Forskningsfrågorna besvaras med 

hjälp av dessa huvudrubriker som ger en fördjupad förståelse för främjande och hindrande 

faktorer. Analysen av de fjorton vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra kategorier, se tabell 

5. 

Tabell 5. Översikt över kategorier 

Kategorier 

Utbildning och information 

Självständighet, kontroll och makt 

Sociala förhållanden 

Livsvärderingar och insikt 
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Utbildning och information 

I följande studier (Agborsanagay et al., 2013; Inversen & Hanestad, 2005; Mathew, 

Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2005; Oftedal, Karlsen & 

Bru, 2010; Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & Wagne, 2011) framkommer vikten av 

information och kunskap om diabetes för att känna sig trygg och på så vis kunna utöva 

egenvård och uppnå hälsa och välbefinnande. Oftedal et al. (2010) visar på att information 

och praktiska råd kan öka motivationen för egenvård vid diabetes. Råd om kost och motion är 

önskvärt och upplevdes stödja förmågan till egenvård. Information som ges bör vara 

individuellt anpassad efter de enskilda villkoren och de behov som personen har. 

Kompetensen hos vårdgivaren kompletterar personens perspektiv som är experter på sitt 

dagliga liv med sin sjukdom. Vidare kommer det fram i Mathew et al. (2012) studie att 

information är viktig utifrån att detta är ett sätt för personen att övervinna rädslan över 

sjukdomen och förbättrar möjligheten till en god hälsa. Det framkom vissa skillnader mellan 

könen beträffande hur egenvården genomfördes, männen föredrog en mer självstyrd och 

oberoende utbildnings som till exempel läsa en bok om diabetes eller använda sig av internet 

medan kvinnorna var mer intresserad av socialt interaktiva utbildnings resurser så som 

grupplektioner och stöd grupper. 

 

Agborsanagay et al. (2013) konstaterar i sin studie att personer som inte får professionell 

rådgivning kring beteendeförändringar, så som information kring kostförändringar och motion 

har en mindre förmåga att utföra egenvård. Utifrån detta är det viktigt att kommunicera med 

individen och ge denna bra information och göra han/ hon delaktig i beslut. Iversen och 

Hanestad (2005) betonar att kunskap kanske inte nödvändigtvis förändrar livsstilen men 

hjälper personer med diabetes att finna vägar för att hantera sin egenvård. När information 

som ges inte är konsekvent eller när kunskapsnivån hos hälso- och sjukvårdspersonal varierar 

kunde det upplevas som ett problem. Att få felaktig eller motsägelsefull information kunde 

göra så att personer med diabetes inte längre litade på de råd som de fick av deras vårdgivare. 

Ett överskott av information kunde få en negativ effekt och ge en känsla av att det blir för 

mycket att ta in och att det inte är möjligt att hantera sjukdomen (Oftedal et al., 2010). Brist 

på empati kunde uppfattas när vårdgivaren inte såg till helheten och lyssnade in vilka enskilda 

behov som fanns utan mer informerade efter punkter där de utgick från objektiv data.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis på att information och praktiska råd ger möjlighet till 

delaktighet och en känsla av trygghet, vilket främjar utveckling av egenvård. När 
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sjuksköterskan ska ge information om egenvård är det viktigt att han/ hon först skapar sig en 

bild av förkunskap och behov som individen har. Information som inte är anpassad efter 

individen kan vara svår att förstå och ett överskott av information kan ge en känsla av att 

sjukdomen är för svår att hantera. Genom att visa empati och uppmärksamma personens 

insatser gällande hantering av sjukdomen främjas förmågan till en god egenvård. 

 

Självständighet, kontroll, och makt för egenvård 

Studier (Cosansu & Erdogan, 2014, Hernandez- Tejada et al., 2012; Hörnsten, Jutterström, 

Audulv & Lundman, 2010; Moser & Widdershoven , 2005; Jutterström, Isaksson, Sandström 

& Hörnsten 2012; Nagelkerk et al., 2005; Oftedal, Karlsen & Bru,  2009; Ramsay Wan, Vo & 

Barnes, 2011) beskriver vikten av självständighet, makt och kontroll för egenvård. I Ramsay 

Wan, Vo, och Barnes (2011) samt Cosansu och Erdogan (2014) studier uppgav deltagarna att 

de måste finnas egen motivation för att klara av egenvård, det vill säga ingen annan kan tala 

om för en vad man ska göra. Utan det handlar om att ta ansvar över sina egna handlingar. 

Med andra ord finns ett tydligt samband mellan självständig förmåga att bestämma över sin 

egen kropp och egenvård. I Jutterström et al. (2012) och Hörnsten et al. (2010) studie 

framkommer det att, genom att vara den som bestämmer skapas motivation och styrka till 

förändring av livsstil. När personen kunde se effekterna av egenvårdsåtgärder som lägre 

blodsocker och viktminskning genererade detta motivation att fortsätta. Motivation till 

egenvård kunde vara hopp om en framtida hälsa och att inte få fler komplikationer från 

sjukdomen 

 

Hörnsten et al. (2010) kunde i sin studie se ett mönster för hantering av egenvård vilket kan 

beskrivas med att personen som insjuknat försöker att återfå kontroll över sjukdomen. 

Personer som har fått diagnosen diabetes typ 2 beskriver ett behov av kontroll över 

sjukdomen istället för att falla offer för den. Kontroll kan personen få genom att lära sig mer 

om diabetes vilket också är kopplat till ett rationellt tänkande. Det fanns även en strävan efter 

att få balans i livet igen vilket var nära sammankopplat med starka känslomässiga reaktioner, 

känslor av stigmatisering eller höga krav på livet. För att få balans innebar för den drabbade 

personen att försöka samordna sociala och medicinska krav. En annan copingstrategi var att 

fokusera på livet här och nu och lägga sjukdomen åt sidan, denna copingstrategi kan tolkas 

som undvikande och är relaterad till ett lågt känslomässigt svar och en tro om låg 

allvarlighetsgrad. I studien av Moser och Widdershoven  (2005) betonar deltagarna vikten av 
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att kunna behålla självständigheten och fatta egna beslut och få möjlighet att välja vilken 

behandling som passar just dem. 

 

Negativa känslor som hjälplöshet och frustation kunde leda till sämre hantering av 

sjukdomen. Ofta upplever personer som lever med diabetes typ 2 hjälplöshet och frustation 

när de kände att de inte hade kontroll över blodsockret trots följsamhet till behandling. Det 

fanns deltagare som intog en fatalistisk attityd, vilket påvisades i studien genom meningen ” 

det som sker, det sker”. Detta tydde på att de kände sig förhindrade av att det verkade 

omöjligt att stoppa utvecklingen av sjukdomen (Nagelkerk et al., 2005).   

 

Resultatet visar sammanfattningsvis på att få diagnosen diabetes kan skapa känslor av kaos i 

livet. Genom att försöka samordna sociala och medicinska krav kan en känsla av balans åter 

växa fram. Att vara delaktig i sin vård ger en ökad självkänsla och främjar egenvård. 

Egenvården i sin tur ger individen makt att fatta egna beslut och därmed möjlighet att ta 

kontroll över sjukdomen. Negativa känslor som hjälplöshet och frustation kan däremot leda 

till en sämre hantering av sjukdomen.  

 

Sociala förhållanden 

Följande studier (Cosansu & Erdogan, 2014; Hinder & Greenhalgh, 2012; Nagelkerk et al., 

2005; Oftedal et al., 2009; Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & Wagne, 2011) betonar 

vikten av att ha socialt stöd från familj och vänner. Ett socialt stöd var en faktor som 

underlättade anpassningen till sjukdomen. Rosenbek et al. (2011) betonar i sin studie att 

deltagarna var medvetna om att det var deras eget ansvar att ta hand om sin diabetes, men att 

ett bristande stöd från familjen var ett hinder för att utföra en god egenvård. Det sociala 

nätverket spelar en stor roll för personernas uppfattning om sig själva som individer och att 

möjligheten att utföra egenvård var kopplat till självkänslan. I studierna av Agborsangaya et 

al. (2013); Greenhalgh (2012) och Nagelkerk et al. (2005) tar de upp att yttre faktorer såsom 

dålig ekonomi kunde leda till att det var svårare att ändra sin livsstil och engagera sig i 

egenvården. Nagelkerk et al. (2005) betonar i sin studie att begränsade ekonomiska resurser 

uppfattades som en barriär. Kostnader för medicinering, utbildning kunde göra slut på 

finansiella resurser och skapa frustation hos personerna. 

 

Sammanfattningsvis framkommer det resultatet att socialt stöd från familj och vänner har stor 

betydelse för hanteringen av diabetes typ 2. Det sociala stödet underlättar integreringen av 
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sjukdomen i vardagslivet. Yttre faktorer som en dålig ekonomi påverkade förmågan till 

egenvård vilket kan skapa frustration. 

 

Livsvärderingar och insikt 

I studierna (Hörnsten et al., 2010; Jutterström et al., 2012; Oftedal et al. 2009) beskrivs olika 

vändpunkter under sjukdomen som leder till insikt och livsstilsförändringar som främjar 

egenvården. Integration av sjukdomen och egenvård utvecklas parallellt när en person 

kommer till en vändpunkt i livet som leder till att egenvård kan integreras i det dagliga livet. 

En vändpunkt kan beskrivas som att nå en gräns ”nu eller aldrig”, med insikt om att det var 

dags att ändra sitt beteende för att undvika komplikationer som sjukdomen kan föra med sig. 

Det handlade om att inte längre kunna ignorera sjukdomens allvarlighetsgrad vilket medförde 

en emotionell och existentiell rubbning. En annan vändpunkt kunde inträffa när personen som 

lever med diabetes insåg att det enbart var individen själv som kunde välja att förändra sin 

livsstil, vilket innebär att det bara är individerna själv som kan fatta detta beslut och inte 

någon annan utomstående.  

 

Oftedal et al. (2009) har undersökt relationen mellan egenvårdsbeteende och olika 

livsvärderingar. Livsvärderingar kan både främja och motverka med en persons 

egenvårdsbeteende och är därmed en betydelsefull faktor för hur denna klarar av sin 

egenvård. Främjande livsvärdering kunde vara en önskan om att få behålla sin hälsa och ha 

möjligheter till att leva länge. Denna livsvärdering betonade värdet av ett långt friskt liv utan 

komplikationer.  

 

Sammanfattningsvis tyder vårt resultat på att olika vändpunkter i livet kunde leda till insikt 

och livsstilsförändringar som i sin tur kunde vara främja såväl motverka förmågan att utföra 

egenvård. Den viktigaste insikten var trots allt att individen som levde med sjukdom själv 

kom underfund med att det bara är en själv som kan påverka ens livssituation. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva de faktorer som 

påverkar en persons förmåga att utföra egenvård vid diabetes typ 2. För att få svar på syftet 

användes frågeställningar för att få reda på främjande och hindrande faktorer till egenvård. 

Genom analysen framkom olika kategorier som: utbildning och information; betydelsen av 
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självständighet, kontroll och makt för egenvård; sociala förhållanden; livsvärderingar och 

insikt.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom betydelsen för individen att samordna medicinska 

och sociala krav för att återfå balans i livet. Att diagnostiseras med en sjukdom som diabetes 

kan till en början orsaka kaos i livet och det kan upplevas som att den drabbade har väldigt 

lite makt att påverka sitt liv. Delaktighet visade sig vara en faktor som främjar egenvård vilket 

i sin tur ger personen en känsla av kontroll över situationen. Känslor av hjälplöshet och 

frustation kunde däremot leda till en sämre förmåga till hantering av sjukdom vilket är en 

motverkande faktor till egenvård. Likt detta resultat beskriver studien  

gjord av Kralik, Price och Telford (2010) också betydelsen av att lära sig minimera och 

hantera symtom som en kronisk sjukdom för med sig. Genom att lära sig hantera sjukdomen 

återfås självförtroendet och en känsla av kontroll växer fram. Människor som lever med en 

kronisk sjukdom beskriver processen med egenvård som en transformation i termer av känslor 

om sig själv samt att återvinna ordning. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är 

medvetna om denna resa när de samspelar med människor. Moser, Van der Bruggen, 

Widdershoven och Spreeuwenberg (2008) beskriver egenvård som något utöver efterlevnad 

av behandling och god blodsockerkontroll. Det handlar om så mycket mer än att lära sig att 

följa en behandling, det handlar också om en unik livssituation. Det är i ett unikt liv där man 

etablerar personliga egenvårdsstrategier. Personer med diabetes bör få verktygen att forma 

sina liv och integrera daglig och förebyggande egenvård i sin vardag. 

 

Vidare visade resultatet i denna litteraturstudie att integration av diabetes i personens liv hade 

en stor betydelse för utveckling av ett gott egenvårdsbeteende. Genom att nå en vändpunkt 

kan sjukdomen integreras i livet vilket framkom som en främjande faktor till egenvård. 

Livsvärderingar, värderingar som ger riktlinjer i livet, kan också vara en faktor som kan 

motverka och främja egenvård. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver hur synen på 

hälsa kan växla mellan olika världs- och livsåskådningar. Livsåskådning handlar om den 

helhetssyn som man sätter i relation till livet och kommer i uttryck genom de val man gör i 

livet. Varje enskild person har en individuell frihet och ansvar. Vi tänker därför att det som 

sjuksköterska är viktigt att ha i åtanke att en människas syn på hälsa är beroende av 

värderingar, kultur och livsåskådning och att förmågan till egenvård kan förstås utifrån vilken 

livsåskådning en individ har. En individ med en naturalistisk människosyn ser kanske bara de 

biologiska faktorer som bidrar till sjukdomen och upplever att detta inte går att påverka, 
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medan en individ med en humanistisk människosyn ser möjligheterna att forma sin hälsa 

utifrån egna önskningar.  

 

De livsvärderingar som beskrevs i resultatet i denna litteraturstudie hade samband med att få 

behålla sin hälsa och slippa medicinering. Exempel på en livsvärdering som främjar egenvård 

är en önskan om att få leva länge och se sina barn och barnbarn växa upp. Kralik et al. (2010) 

menar att ha mål och visioner för sin framtid är viktigt. Det krävs att livet har en riktning för 

att det ska kännas meningsfullt och har ett syfte. För den som blir sjuk i en kronisk sjukdom 

har ofta framtiden förändrats och därför måste denna anpassas till nya visioner som går i linje 

med deras förändrade förmågor. Egenvård har till större del att göra med styrkor och 

förmågor snarare än funktionshinder. Orem (1995) menar att en persons mål och värderingar 

påverkar valet och utförandet av egenvårdsåtgärder. Det är därför en fördel att följa upp/ mäta 

egenvårdsåtgärder i relation till den enskilda personens egna mål och värderingar. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver att yttre faktorer som dålig ekonomi kan göra det 

svårare att engagera sig i egenvården. Förmågan att utföra egenvård var också 

sammankopplad med individens självkänsla. Boren (2009) beskriver i sin studie att personer 

med låg hälsokunskap kan vara generade över sin situation och dölja den för människor som  

annars skulle kunna bidra med hjälp som, vårdgivare, vänner och familjemedlemmar.  

Personer som erfar regelbundna komplikationer och upprepade sjukhusinläggningar kan ha 

dessa problem på grund av låg hälsokunskap. Det behövs därför effektiva insatser för att 

hjälpa personer med en låg hälsokunskap för att stärka kompetensen och därigenom främja ett 

hälsosamt beteende (Boren, 2009).  

 

I denna litteraturstudie finns länder utanför norden inkluderat i resultatet. Det kan därför 

förekomma vissa finansiella skillnader samt lägre hälsokunskap i landet till följd av låg 

utbildningsnivå hos befolkningen, vilket kan påverka förmågan till förståelse och omsättande 

av kunskap praktiskt. Boren (2009) beskriver i sin studie att en stor andel vuxna i USA har en 

låg kunskap om hälsa vilket är nära sammankopplat med höga kostnader inom hälso- och 

sjukvården. Även Ishikawa och Yanos (2011) studie betonar att det finns sociokulturella och 

praktiska förhållanden som kan skilja mellan länder, t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Utifrån 

detta bör vårdpersonalen hitta ett effektivt sätt att kommunicera och förmedla information på.  

Genom resultatet i denna litteraturstudie beskrevs empowerment återkommande som en 

främjande faktor till ökad självkänsla och självständighet vilket främjar egenvård. 
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Empowerment är viktigt eftersom ett beslut om förändring måste i komma från personen som 

lever med diabetes och inte från någon annan. Egenvård bygger med andra ord på personens 

självständiga val. Även Anderson och Funnell (2000) beskriver i sin studie att de viktigaste 

besluten som påverkar hälsan och välmående tas av den person som lever med diabetes. 

Genom att använda sig av begrepp så som följsamhet och efterlevnad kan relationen mellan 

sjuksköterskan och personen som lever med diabetes skadas. Om sjuksköterskan använder sig 

av ett tillvägagångssätt som bygger på följsamhet bygger vi upp en ytlig motivation som 

baseras på viljan att behaga oss istället för att se vilka mål som upplevs ge mening för 

personen själv. Genom att eliminera begrepp som efterlevnad och följsamhet gör vi det 

möjligt för personer att upptäcka sitt egna personliga ansvar för egenvård av diabetes. Detta 

skulle också hjälpa oss att se utbildning som ett samarbete mellan jämlikar.  

  

Antonovsky beskriver hälsan som ett kontinuum där ytterligheterna är hälsa och ohälsa. 

Människan är ständigt i rörelse mellan dessa två poler. Han beskriver vidare att vi bör 

fokusera på det som orsakar hälsa istället för det som orsakar ohälsa (Antonovsky, 2005). 

Genom resultatet i denna litteraturstudie kan vi se att sjuksköterskan har en viktig roll genom 

att ge individen support, motivation och kunskap för att utveckla ett egenvårdsbeteende och 

genomföra livsstilsförändringar. Denna support tänker vi är särskilt viktig när personen är i 

rörelse genom det kontinuum som Antonvsky beskriver. Orem (1995)  

beskriver att individuella faktorer som ålder, utveckling av sjukdom och hälsa påverkar 

generellt egenvårds aktiviteter som en person klarar av att utföra. Det är viktigt att 

sjuksköterskan, annan vårdpersonal och allmänheten förstår att egenvård kräver tid, resurser 

och energi. Egenvård är svårt att utföra utan resurser som möjliggör mänsklig kapacitet och 

nödvändig information. Vårdgivaren kan hjälpa människan att specialisera flera mänskliga 

förmågor till en funktion, egenvård. Ibland finns det ett behov av assistans. Begränsningar till 

egenvård är relaterat till hälsa och därför behövs sjuksköterskan. 

 

Metoddiskussion 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att systematiska kunskapsöversikter bör innehålla 

olika typer av studier, då dessa kan spegla olika resultat och därmed täcker upp hela ämnet 

och ger olika infallsvinklar på det som är valt att studeras. Integrativa översikter har en 

betydelsefull roll för att finna en djupare förståelse inom det området som avsetts att studeras. 

Litteraturöversikter har stor betydelse inom omvårdnadsforskningen, då ett samlat resultat av 

flera studier presenteras i en och samma studie. Utifrån att vi valde att utgå från personernas 
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syn på främjande och hindrande faktorer till egenvård vid diabetes typ 2, har vi huvudsakligen 

utgått från kvalitativa intervjuer och kvantitativa tvärsnittstudier som fångar upp det 

subjektiva perspektivet. Vi har sökt i olika databaser för att täcka in olika källor och för att 

minimera risk för att förbise studier och olika sök kombinationer har använts för att täcka upp 

relevanta studier utifrån syfte och frågeställningar. Trovärdigheten på studien kan stärkas 

genom presentation av en tydlig och strukturerad metod och litteratursökning. Även arbetet 

med kvalitetsgranskning ska vara utförligt gjord enligt vedertagna protokoll. 

Kvalitetsgranskningen har utförts på varsitt håll för att därefter jämföra resultatet. Vid 

osäkerhet diskuterades resultaten tillsammans för att komma fram till kvalitén på studierna. 

Detta i enlighet med metodlitteraturen Willman et al. (2006). Studiens pålitlighet stärks 

genom att flera studier visar på samma resultat, vilket gör att detta resultat kan anses 

trovärdigt och generaliserbart (Polit & Beck, 2011). Oavsett kvalité på studierna skall dessa 

inkluderas i en systematisk översikt enligt Willman et al. (2006). Vi har utgått från matriser 

vid analyserna av de olika studierna (jmf. Garrard, 2011; Whittemore & Knafl, 2005). Genom 

matriserna har vi fått ett överskådligt resultat som har underlättat den systematiska 

jämförelsen av primärkällorna. 

 

Slutsats 

Tydlig och individanpassad information är viktigt, eftersom olika personer har varierande 

medvetenhet, förförståelse och behov när det gäller sjukdomen diabetes typ 2. Ett bra 

egenvårdbeteende bygger på den enskilda individens självständiga val och därför är det av 

betydelse att tillåta delaktighet som är en betydelsefull faktor. Delaktighet främjas genom en 

individanpassad information som utgår utifrån patientens behov och önskemål. Som 

sjuksköterska är det även viktigt att vara medveten om att alla individer är olika och därför 

går det inte att informera och utbilda personer efter en färdig mall. För att bygga upp en bra 

relation med personen som sjuksköterskan möter är det av betydelse att ha ett empatiskt 

förhållningssätt och en förmåga att ge positiv återkoppling. Sjuksköterskan bör komma ihåg 

att individen hon/ han möter är expert på sitt dagliga liv med sjukdom och därför lyssna till 

patientens behov för att främja en god förmåga till egenvård. Genom olika vändpunkter kan 

personer som lever med kronisk sjukdom komma till insikt och integrera sjukdomen till sitt 

liv. Genom att identifiera dessa vändpunkter kan sjuksköterskan ge support i processen för en 

lyckad integration av sjukdom, vilket i sin tur främjar egenvård. Med tanke på att egenvård 
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påverkas av olika livsåskådningar kan fortsatt forskning inom området egenvård med fördel 

beröra de kulturella skillnaderna som råder.  
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