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Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. 

Sjukdomen orsakar lidande och kan även påverka patienters livskvalitet. Förmåga till 

egenvård har en avgörande betydelse för att undvika komplikationer i samband med diabetes 

typ 2. Syfte: Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 

2. Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt bestående av 15 kvalitativa artiklar. 

Resultat: I resultatet framkom sex teman; begränsningar i vardagar, väcker många känslor, 

vikten av egenvårdsförmåga, vikten av kunskap och information, att bli stärkt i mötet med 

vårdpersonalen och behov av stöd från sin omgivning. Livet med diabetes innebär en kamp 

med krav i samband med sjukdomshantering. Patienter upplever avsaknad av motivation för 

att utföra egenvård kring förändringar av levnadsvanor och hantering av sjukdomen. 

Kunskap resulterar i en förbättrad sjukdomshantering. Patienter uttrycker sina behov av 

information. Stöd från vårdpersonal och omgivning underlättar patienters vardag med 

diabetes. Slutsats: Genom att förstå patienters upplevelser av att leva med diabetes kan 

vårdpersonal identifiera varje persons behov och förväntningar och därigenom erbjuda en 

personcentrerad vård. Vårdpersonal har en avgörande roll för att främja patienters förmåga 

att hantera sin sjukdom och uppleva välbefinnande.  
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Background: Type 2 diabetes is a chronic disease that can affect people of all ages. The 

disease causes suffering and even can affects patient’s quality of life. Ability for self-care is 

crucial to avoid the complications associated with diabetes. Aim: The study aims to describe 

patients' experience of living with type 2 diabetes. Method: The method chosen was a 

literature review consisting of 15 qualitative articles. Result: The result showed six themes; 

limitations in everyday life, evokes many emotions, the importance of self-care ability, the 

importance of knowledge and information, to be strengthened in the meeting with healthcare 

professionals and the need of support from their surroundings. Life with diabetes means a 

struggle with the requirements associated with disease management. Patients experience lack 

of motivation to perform self-care around the changes of living habits and management of 

disease. Knowledge results in an improved disease management. Patients express their need 

of information. Support from health professionals and environment facilitates patient’s daily 

life with diabetes. Conclusion: By understanding the experiences of patients living with 

diabetes, healthcare professionals can identify each individual's needs and expectations, and 

thereby offer a person-centered care. Health care professionals have a crucial role in 

promoting patients' ability to manage their illness and experiencing wellness. 
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INLEDNING 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. Att leva med 

en kronisk sjukdom ställer stora krav på egenvård kring förändringar av levnadsvanor och 

hantering av sjukdomen. Diabetes typ 2 innebär lidande och sänkt livskvalitet och 

sjukdomen leder även till för tidig död. I Sverige och i hela världen är prevalensen och hälso- 

och sjukvårdkostnader av diabetes typ 2 hög och det förväntas öka ytterligare. Ökningen 

innebär att sjuksköterskan kommer att komma i kontakt med dessa patienter allt oftare. 

Därför anses det vara viktigt att ha kunskap om patientens upplevelse av sjukdomen, för att 

kunna erbjuda en god vård. 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 

Enligt International Diabetes Federation (IDF, 2015) fanns år 2015 cirka 415 miljoner 

personer i världen med diabetes. Prevalensen förväntas öka betydligt under de kommande 

åren och framtill år 2040 uppskattas det att cirka 642 miljoner personer kommer att drabbas 

av diabetes. I Sverige beräknas cirka 446 900 individer mellan 20 och 70 års ålder ha 

diabetes. Enligt Socialstyrelsen (2009) har cirka 85-90% diabetes typ 2 av alla personer som 

har diabetes. Enligt World Health Organization (WHO, 2016) år 2012 rapporterades det i 

världen cirka 3,7 miljoner dödsfall till följd av diabetes och högt blodsocker, varav 43 % var 

yngre än 70 års ålder. Enligt Kalkan et al. (2016) har under åren 2006 till 2014 

samhällskostnaderna i Sverige för diabetes typ 2 fördubblats till cirka €1,279 miljarder. 

Enligt Thunander et al. (2008) och Urakami et al. (2005) drabbar diabetes typ 2 vanligtvis 

vuxna människor, men studier har påvisat att det även kan förekomma i allt lägre åldrar.  

 

Diabetes är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av hyperglykemi, 

vilket innebär hög halt av glukos i kroppen (Allgot, 2006). Enligt Ericson och Ericson (2012) 

finns flera typer av diabetes, men de två vanligaste formerna är diabetes typ 1 och diabetes 

typ 2. Sjukdomsförlopp av diabetes typ 2 börjar med att insulinresistens förekommer hos 

insulinberoende vävnaderna, muskel-, lever-, och fettvävnader, detta innebär att vävnadernas 

känslighet för insulin blir nedsatt. Vävnaderna kräver då högre mängd insulin för att ta upp 

glukos. Som ett resultat börjar betacellerna i bukspottkörteln att utsöndra mer insulin för att 

kompensera det ökande insulinbehovet. Efter cirka 10-15 års sjukdomsförlopp börjar 

betacellernas insulinproduktion minska. Detta leder till att de inte längre klarar av 

kompenseringen för det ökade insulinbehovet på grund av successiv försämring av 

vävnaderna. Enligt Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist och Östenson (2007) utvecklas 

symtomen vid diabetes smygande under längre tid, de första symtomen som uppkommer är 

ökad törst och urinmängd, diffus trötthet, muntorrhet, klåda i underlivet och 

urinvägsinfektioner.  

 

Komplikationer som kan uppträda till följd av okontrollerat högt blodsocker under längre tid 

delas in i mikro- och makrovaskulära komplikationer. Vid mikrovaskulära komplikationer 



2 

är det de små kärlen som är känsliga för förhöjt blodsocker. Mikrovaskulära förändringar 

ger upphov till förändringar i nefron och filtrationsbarriären (nefropati), sjukdomstillstånd i 

kroppens nerver (neuropati) och små förändringar i näthinnan (retinopati). Makrovaskulära 

diabeteskomplikationer innebär att stora blodkärl tar skada och kan leda till hjärt- och kärl 

sjukdomar (Vaaler, 2006).  

Diagnos och behandling 

Diagnoskriterier för diabetes enligt WHO (2006) baseras på minst två förhöjda p-

glukosvärde ≥ 7mmol/l som tagits vid två olika fastande tillfällen eller två timmar efter 

peroral glukosbelastning ≥ 11,1mmol/l. Enligt WHO (2011) kan långtidsblodsockervärde 

(HbA1c) värde ≥ 48 mmol/mol också användas för att diagnostisera diabetes.  

 

En viktig metod för att förebygga diabetes är hälsosamma levnadsvanor, detta är även av 

vikt för personer som har diabetes. Genom att förändra levnadsvanor kan människor 

förhindra försämring och förbättra sitt hälsotillstånd (Knowler et al., 2002; Socialstyrelsen, 

2012). Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen, och Wagner (2011) beskriver att när en person 

har fått diagnosen diabetes typ 2 är personen tvungen att fundera på förändringar av 

levnadsvanor. Colberg et al. (2010) menar att eftersom kost och motion leder till 

viktminskning och normalisering av blodtryck -, blodfett-, och blodsockervärde, har de en 

central roll i behandling och förebyggande av diabetes typ 2. Tierney (2012) och Alvarsson 

et al. (2007) menar att om förändringen av levnadsvanorna är otillräcklig påbörjas 

behandling med olika perorala antidiabetesmedel. Enligt Ericson och Ericson (2012) vid 

dålig effekt av tablettbehandling sätts insulin in, som antingen är identiskt med mänskligt 

bukspottskörtelinsulin eller insulinanaloger. I följande text benämns diabetes typ 2 som 

diabetes.  

Att leva med kronisk sjukdom 

Ambrosio et al. (2015) beskriver kronisk sjukdom som en komplex process som innebär 

flera dimensioner. Kronisk sjukdom innebär egenskaperna acceptans, coping, självhantering, 

anpassning och integrering. Det skrivs vidare att det finns fyra sätt att leva med kronisk 

sjukdom; att förneka sin situation, att skapa en falsk normalitet, att skapa det nya normala 

eller ett tillfälligt uppehåll. Att förneka sin situation innebär att individen inte accepterar sin 

sjukdom och upplever brist av kontroll och balans i sitt liv. Vid den falska normaliteten har 

inte personen accepterat sin sjukdom, däremot har personen delvis balans och kontroll över 

sitt liv. När individen har total kontroll över sitt liv och accepterat sin sjukdom skapas det 

nya normala livet. Ett tillfälligt uppehåll sker när personen blir utsatt för situationer som 

skapar oro, stress eller kris i livet, personen i detta läge förlorar balansen eller kontrollen 

denne hade över sitt liv. Enligt Kralik (2002) kan det att vara kroniskt sjuk innebära fysiska, 

psykiska, emotionella och ekonomiska förluster för den sjuke.  
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Egenvård 

Enligt Shrivastava, Shrivastava och Ramasamy (2013) finns sju egenvårdsbeteenden som är 

viktiga för att nå ett framgångsrikt och effektivt resultat; fysisk aktivitet, hälsosam mat, 

följsam läkemedelsbehandling, kontroll av sitt blodsocker, problemlösning, coping och att 

ha ett riskreducerande beteende. Dessa beteenden minskar risken för komplikationer och 

ökar livskvaliteten hos individer med diabetes. Enligt Gao et al. (2013) har god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient, socialt stöd och hög tilltro till egen 

förmåga har visat sig vara betydelsefullt för patientens egenvårdbeteende. Enligt Gomes- 

Villas Boas, Foss, Freitas, och Pace, (2012) har socialt stöd en stor betydelse i 

sjukdomshantering för patienter med diabetes, som är relaterat till hälsosamt kostbeteende, 

fysisk aktivitet och följsamhet till medicinering. Enligt Brouwer et al. (2012) innefattar 

socialt stöd, stöd från närstående, vänner samt social omgivning. Materiellt och emotionellt 

stöd från familj och vänner minskar patienters stress som är kopplad till sjukdomshantering. 

Det ökar patienters engagemang i egenvård och underlättar det vardagliga livet, vilket ses 

som värdefullt för patienter att leva med sjukdomen.   

 

Egenvård hos kroniskt sjuka personer kan påverkas av faktorer relaterade till personliga 

livsstilsegenskaper, miljö, hälsotillstånd, sjukvårdssystem och resurser (Schulman-Green, 

Jaser, Park & Whittemore, 2016). Enligt Orem (1995) är kunskap, förmåga och motivation 

viktiga aspekter för att kunna utföra egenvård. Orem delar sin egenvårdsmodell i tre olika 

teorier; Teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. 

Teorin om egenvård handlar om att vuxna människor utför egenvårdshandlingar eller 

aktiviteter på eget initiativ med syfte att kunna upprätthålla ett bra liv, hälsa och 

välbefinnande och även för närstående eller andra personer som inte klarar utföra dem 

självständigt. Dessa egenvårdsaktiviteter är individuella och inlärda. Teorin om 

egenvårdsbrist lyfter fram betydelsen av omvårdnad för personer. Denna teori innebär att en 

individs egenvårdskrav är större än egenvårdskapaciteten, vilket leder till att egenvårdsbrist 

uppstår. Teorin om omvårdnadssystem bygger på egenvårdsbehov och förmåga hos en 

individ. Omvårdnadssystem krävs när den en individs egenvårdkapacitet inte är tillräckligt 

för att kompensera för sitt egenvårdskrav. Teorin om omvårdnadssystem lyfter vidare fram 

hur sjuksköterskan kan planera omvårdnaden genom att utgå från bristen i personens 

egenvårdskapacitet.  

 

Omvårdnadsystem delas upp i tre kategorier, system för hel kompensation, system för delvis 

kompensation och stödjande och undervisande omvårdnadssystem. Hel kompensation är vid 

situationer där patienten inte kan tillgodose sina egenvårdskrav alls och förlitar sig på 

sjuksköterskan för att uppfylla kraven. Delvis kompensation väljs när patienten kan uppfylla 

vissa egenvårdskrav, men sjuksköterskan måste bidra till att uppfylla de kvarstående kraven. 

Stödjande och undervisande omvårdnadssystem används vid situationer där patienten kan 

fullständigt möta sitt egenvårdskrav men behöver stöd i beslutfattande, kontroll av beteende 

eller kunskapsinhämtning (Orem, 1995). 

Lidande  

Enligt Eriksson (1994) är lidande ett begrepp med många betydelser. Ofta försöker 

människor att lindra lidande, avlägsna det eller hitta en mening i lidandet. Lindholm och 

Eriksson (1993) menar att ordet lidande har i sig ingen mening, dock kan en människa hitta 
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mening i sin upplevelse av lidande. Lidande innebär mycket mer än att ha smärta och lidande 

kan uttrycka sig på olika sätt men innebär alltid en kamp. Enligt Eriksson (1994) finns tre 

typer av lidande; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär 

lidande som uppstår till följd av en sjukdom eller behandling. Arman och Rehnsfeld (2006) 

menar då att sjukdomens konsekvenser orsakar lidande för patienten. Eriksson (1994) 

skriver att med livslidande menas hur en individ påverkas när denne drabbas av ohälsa och 

sjukdomen samt hur det påverkar sättet att leva i helhet. Vårdlidande uppstår i relation till 

själva vårdsituationen och ses som ett onödigt lidande. Dahlberg och Segesten (2010) menar 

att vårdlidande uppstår när patientens behov av vård blir försummad och deras röst inte 

uppmärksammas av sjukvårdpersonal. Patientens känsla av maktlöshet uppstår till följd av 

sjukvårdpersonalens bristande bemötande. Brist på information om vad som kommer att 

hända under behandling eller sjukdomstillstånd leder till att patienten upplever sig 

underlägsen och hjälplös. Eriksson (1994) menar att vården ska sträva efter att eliminera det 

onödiga lidandet. Lidande kan lindras genom att vården ges utan att kränka patientens 

värdighet eller att vårdaren uttrycker fördomar eller missbrukar sin makt. Charmaz (1983) 

menar att känslan av förlust av självidentitet hos kroniskt sjuka personer ger upphov till 

lidande. Denna förlust av identitet är resultatet av ett begränsat liv, social isolering, känslan 

av att vara en börda för andra och en försämrad anseende.   

Livskvalitet  

Livskvalitet är ett begrepp som definieras på olika sätt. WHO (1997) menar att livskvalitet 

är individens uppfattning av sin livssituation utifrån sin kultur och värderingar samt i relation 

till sina mål, förväntningar, oro och normer. Bowling (1996) menar att hur livskvalitet erfars 

är individens subjektiva upplevelse. När en person drabbas av en allvarlig eller långvarig 

sjukdom hotas livskvaliteten. Sociala, ekonomiska, fysiska och psykiska livsvillkor har visat 

sig påverka individens livskvalitet. Duggleby et al. (2012) menar att eftersom hopp förbättrar 

personens livskvalitet, självbild, känsla av kontroll och relation med andra, är det en viktig 

resurs för att hantera kronisk sjukdomen. Enligt Toft (2010) behålls och förbättras den 

personen med diabetes livskvalitet genom att lindra symtom samt förebygga akuta och 

långvariga komplikationer.  

 

Andersson, Freedland, Clouse och Lustman (2001) menar att diabetes ofta är förknippad 

med problem som depression. Shahi och Mohammadyfar (2017) poängterar i sin studie att 

personer med diabetes också upplever ångest, stress och låg livskvalitet. Enligt Hänninen, 

Takala och Keinänen-Kiukaanniemi (2001) är hälsorelaterad livskvalitet hos en person med 

diabetes är associerad med personens upplevelse av den regelbundna vården, kontinuitet av 

vården, sitt besök hos diabetessjuksköterskan och tillfredsställelsen med 

diabetesutbildningen. 

Sjuksköterskans roll 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2009) krävs det att en sjuksköterska har både kunskap 

och färdigheter i omvårdnad, samt kunskap i medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap. 

Enligt 2 § i SFS 1982:763 har Sjuksköterskan ansvar, att utifrån patientens behov erbjuda 

vård av god kvalitet och säkerhet, samt på lika villkor. Svensk Sjuksköterskeförening (2014) 

förklarar genom international council of nurses (ICN's) etiska kod att sjuksköterskans roll 

kan delas in i fyra olika delar: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
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lidande. Peimani, Tabatabaei-Malazy och Pajouhi (2010) skriver att sjuksköterskor har stor 

betydelse i förbättring av diabetesvård. Sjuksköterskans har ansvar att erbjuda vård som 

förebygger komplikationer och modifierar livsstilen. Enligt Carey och Courtenay (2007) 

sjuksköterskans roll vid diabetesvård är patientsäkerhet, främja egenvård, förvärva fysiska 

färdigheter, psykologiskt stöd, individanpassad vård och utbildning.  

Personcentrerad vård 

Enligt Edvardsson (2010a) är personcentrerad vård ett begrepp som används i hälso och 

sjukvården för att belysa vikten av att inkludera livsvärldsperspektivet i vården av en patient. 

Forsberg (2016) och Edvardsson (2010a) menar att personcentrerad vård innebär att vården 

fokuserar på person med sjukdom som mittpunkt och inte sjukdomen i personen. Det menas 

att sjuksköterskan inte ska engagera sig endast på sjukdomen utan också lägga fokus på 

människan och se personens perspektiv och upplevelse av vården. I hälso- och 

sjukvårdslagen beskrivs att patientens värdighet, självbestämmande och integritet ska 

bevaras och respekteras (SFS 1982:763).  

 

Personcentrerad vård omfattar utbyte av information och delade beslutsfattande (Ekman et 

al., 2011). Partnerskap är en viktig komponent i personcentrerad vård. I en betydelsefull 

vårdrelation tillåts patienten uppträda som en person med sin identitet och sin berättelse. 

Patientens berättelse bidrar till ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient därmed 

byggs ett partnerskap upp (Forsberg, 2016). Att initiera partnerskap handlar om att sätta 

personens syn på sin livssituation och sitt tillstånd i centrum. Partnerskap skapas genom att 

ha bra kommunikation och komma till gemensam överenskommelse med patienten. Att 

dokumentera de överenskomna målen i vårdplan som bygger på patientens övertygelser, 

preferenser och önskemål av att vara inblandade i sin vård och behandling etablerar 

partnerskap (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & Carlström, 2012). Att lyssna och bekräfta 

patienten samt att se dem som en aktiv och kapabel och likvärdig partner främjar 

personcentrerad vård (Moore et al., 2016; Edvardsson, 2010b). Vid diabetes är det 

betydelsefullt att vårdpersonalen och patienten utvecklar ett partnerskap för att uppnå 

gemensamt överenskomna mål. Vårdteamet, inklusive patienten, bör tillsammans utvärdera 

alla aspekter samt välja behandlingsalternativ som är anpassade till patientens livsstil, 

preferenser, övertygelser, värderingar och hälsoproblem (Ekman et al., 2011). 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes är en sjukdom som är vanligt förekommande och orsakar, förutom ett personligt 

lidande och sänkt livskvalitet, höga kostnader för samhället. En stor anledning till detta är 

de komplikationer sjukdomen för med sig. Att leva med diabetes innebär en stor 

livsförändring hos patienten och det lägger ett stort ansvarstagande på patienten själv. Hur 

patienten hanterar egenvården har betydelse för patientens sjukdomsförlopp och om 

patienten klarar av att hantera egenvård på ett adekvat sätt fördröjs och förhindras 

komplikationer och för tidig död. För att kunna ge personcentrerad vård och lindra lidande 

samt främja en persons förmåga till egenvård är det viktigt att sjuksköterskan har fördjupad 

kunskap om patientens upplevelse av att leva med diabetes. 
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SYFTE 

Syfte var att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2. 
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METOD 

Vald metod var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012a). Litteraturöversikten baserades 

på 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2012a) innebär litteraturöversikt att 

göra en översikt över kunskapsläget inom omvårdnadsrelaterade områden. Enligt Axelsson 

(2012) är fördelen med en litteraturöversikt att det finns en stor del publicerade artiklar inom 

hälsoområdet som är i förbindelse med evidensbaserad vård. Evidensbaserad vård innebär 

att vården skall grundas på de tillgängliga vetenskapliga resultaten från välgjorda 

undersökningar. Enligt Friberg (2012b) kan en kvalitativ ansats som utgångsläge leda till en 

djupare förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar.  

Urval 

I enlighet med Östlundh (2012) har inklusions- och exklusionskriterier använts för att 

avgränsa urvalet i sökningen av vetenskapliga artiklar. De inklusionskriterier som valts för 

att begränsa sökningarna är kvalitativa vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2006 och 

2016 för att säkerställa att kunskapen från forskningen är aktuell och uppdaterad inom valt 

område. Endast artiklar som beskrev patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2 har 

använts. Deltagarna i artiklarna var vuxna personer över 18 år. Både manliga och kvinnliga 

patienter har inkluderats. Endast artiklar från västvärlden skrivna på engelska har 

inkluderats. För att få fram vetenskapligt granskade artiklar användes bara artiklar som var 

peer reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att artikeln innan publicering har 

granskats av personer kunniga i ämnet. Exklusionskriterierna var artiklar som enbart 

innehöll patienter med diabetes typ 1 artiklar ur närståendes eller sjuksköterskans perspektiv. 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet användes Willman, Stoltz och Bahtesevani (2006) 

kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 1), där artiklarna granskades mellan hög eller låg kvalitet 

utifrån ja och nej frågor. De frågorna som fick svaret ja fick ett poäng och vid ett nej gavs 

inga poäng. Resultatet sammanställdes och en procentsats av kvaliteten angavs. Artiklar som 

bedömdes ha hög kvalitet hade mellan 80-100%, medel kvalitet hade mellan 70-79% medan 

mellan 60-69% bedömdes vara låg kvalitet. Artiklar som inkluderades erhöll kvalitet mellan 

hög till medel. 

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes för att finna vetenskapliga artiklar som är relevanta till 

studiens syfte. Sökningen av material till resultat har skett genom databaserna, Cinahl och 

Medline. Dessa databaser valdes då de innehåller publikationer inom omvårdnad (Polit & 

Beck, 2012). Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna med hjälp av sökord och dessa 

valdes med utgångspunkt från ämnesvalet (se bilaga 2). Olika kombinationer av sökord 

användes för att finna alla relevanta artiklar. Vid artikelsökningen användes sökteknikerna 

trunkering och boolesk söklogik, vilka Östlundh (2012) nämner är användbara för att 

begränsa sökresultaten till artiklar som motsvarar studiens syfte. Boolesk söklogik nyttjades 

för att kombinera sökord och bättre kunna avgränsa sökträffarna. De booleska operatorerna 

som användes är AND och OR. Med trunkering menas att asterisktecknet (*) läggs efter 

varje sökord och det för att möjliggöra att alla tänkbara böjningar av ordet kommer med i 

sökningen (Östlundh, 2012). Vid svårighet att öppna artiklar i databaserna användes Google 
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Scholar för att få full text. Ordboken MeSH användes för att bekräfta rätt översättning av 

sökorden. Sökningen resulterade i 15 kvalitativa artiklar (se bilaga 3).  

Analys 

Analysen av artiklarna genomfördes i enlighet med Friberg (2012b). Analysprocessen 

påbörjades genom att både författarna var för sig läste valda artiklar i sin helhet ett flertal 

gånger för att få förståelse för sammanhang och innehåll. För att kunna hitta viktiga innehåll 

för syftet markerades texterna i resultaten som svarade mot studiens syfte. Artiklarna lästes 

igenom, med syftet i åtanke, av båda författarna gemensamt. Därefter diskuterades 

gemensamt artiklarnas resultat för att få en ökad förståelse för innehållet. Sedan med hjälp 

av färgkodning plockades likheter och skillnader ut ur artiklarna och diskuterades. Därefter 

sorterades data från artiklarna utifrån likheterna och skillnaderna för att sammanställa det 

nya resultatet som presenterats som teman.  

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) menar att i en litteraturöversikt måste etiska överväganden 

utföras, både gällande urvalet och hur resultat presenteras. I enlighet med Polit och Beck 

(2012) har författarna varit noga med att oredlighet inte skulle uppstå, vilket innebär att 

författarna inte fabricerat, plagierat eller förfalskat vetenskapliga data eller resultat. 

Resultatet från vetenskapliga data presenterades utan att undanhålla fakta som inte stödjer 

författarnas resonemang eller att innehållet förvanskas. Referenser till litteratur och 

vetenskapliga artiklar angavs på ett tydligt sätt. Alla artiklar förutom två som användes i 

resultatet har blivit etiskt granskade och godkända av etisk kommittee i sina respektive 

länder, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) skyddar de individer som deltog i en 

undersökning. 
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RESULTAT 

Resultatet består av sex teman som beskriver patienters upplevelser av att leva med diabetes: 

 Begränsningar i vardagar 

 Väcker många känslor 

 Vikten av egenvårdsförmåga 

 Vikten av kunskap och information 

 Att bli stärkt i mötet med vårdpersonalen 

 Behov av stöd från sin omgivning  

Begränsningar i vardagar 

Att leva med diabetes kan vara en psykisk och social utmaning (Penckofer, Ferrans, Vlsor-

Fredrich & Savoy, 2007; Carolan, Holman & Ferrari, 2014). Diabetes innebär att hantera 

den osedda men potentiellt dödliga effekten av sjukdomen samt göra stora förändringar av 

levnadsvanorna (Carolan et al., 2014; Ahlin & Billhult, 2012; McDowell, McPhail, 

Halyburton, Brown & Lindsay, 2009). Sjukdomen ställer inre och yttre krav på att förändra 

levnadsvanor och det upplevs som en ständig kamp. Patienter ser sig själv som ett offer inför 

kraven på levnadsförändringarna (Ahlin & Billhult, 2012) och de hävdar att deras dagliga 

liv förändras och blir begränsat och styrt (Phillips, 2007; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). 

De belyser svårigheten med att uppfylla kraven av att ha regelbunden schemaläggning av 

måltider och behöva förändra mängd och typ av matintag (Carolan et al., 2014). Att avstå 

från sin favoritmat upplever patienter som plågsamt och det påverkar deras välmående. Att 

förlora valfriheten av mat och dryck leder till att de känner sig emotionellt sårade 

(Buchmann, Wermeling, Lucius-Hoene & Himmel, 2016; Penckofer et al., 2007). Patienter 

med annan kulturell bakgrund beskriver svårigheten att ha tillgång till alternativ mat 

(Carolan et al., 2014; Ågård et al., 2016). 

 

Sjukdomen medför begränsad självständighet eftersom det innebär tid att planera och 

förbereda sig i förväg, det vill säga att det blir svårare för personen att utföra spontana 

aktiviteter, som exempelvis resor (Penckofer et al., 2007). Styrda matvanor får sociala 

konsekvenser, deltagare är inte längre i stånd att äta fritt, vilket minskar deras möjligheter 

till impulsiva eller snabba beslut (Carolan et al., 2014). Det beskrivs vara svårt att hantera 

de nya levnadsvanorna i sociala sammanhang som exempelvis familjeliv eller fester på 

grund av att det inte finns lämplig mat eller att patienter känner sig utpekade när de måste 

äta annorlunda mat (Ahlin & Billhult, 2012; Buchmann et al., 2016). Dessutom kan 

begränsade matvanor resultera i att patienter exkluderas eller inte kan vara med på sociala 

aktiviteter, vilket leder till utanförskap (Buchmann et al., 2016; Carolan et al., 2014). 

Diabetes ställer också krav på att hantera sin insulinbehandling, injektioner, ta 

blodsockerprov och planera besök hos sjukvården. Det innebär att deras livssituation blir 

komplicerad, vilket i sin tur leder till en förändrad självidentitet (Hood, Huber, Gustaffson, 

Scambler & Asimakopoulou, 2009). De tidskrävande besöken hos vårdgivare samt arbetet 

som krävs för att hantera diabetes påverkar patienters förhållande till sina 
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familjemedlemmar. Det medför reducerad tid att hjälpa sjuka eller åldrande 

familjemedlemmar, samt begränsad tid att ägna åt barn eller barnbarn (Carolan et al., 2014).  

Väcker många känslor 

Varierande reaktioner av diagnosen diabetes uppkommer, förnekelse, chock, rädsla och 

vrede (Handley, Pullon & Gifford, 2010; Hood et al., 2009). Patienter blir vid 

diagnostiseringen chockade men med tiden accepterar de sjukdomen (Carolan et al., 2014).  

Nydiagnostiserade patienter känner sig ofta ensamma i sin sjukdom, och de misslyckas med 

att fullständigt acceptera sin diagnos, vilket resulterar i känslomässiga hinder och andra 

svårigheter att engagera sig i sin sjukdomshantering (Graffigna, Barello, Libreri & Bosio, 

2014; Hood et al., 2009).  

 

Stigmatisering leder till känslor som skam och skuld. En stor del av stigman som omger 

diabetes kommer från uppfattningen att sjukdomen orsakas enbart genom ohälsosamma 

levnadsvanor (Browne, Ventura, Mosely & Speight, 2013). Känsla av skuld kommer dels 

från patienter själva, men även från hälso- och sjukvårdspersonal, närstående, vänner och 

samhället i stort (Browne et al., 2013; Oftedal, 2014; Penkofer et al., 2007). Patienter 

upplever att omgivningen förutsätter att sjukdomen härstammar från dåliga matvanor, brist 

på fysisk aktivitet och övervikt (Browne et al., 2013; Oftedal, 2014). Trots att patienter hade 

en hälsosam livsstil före diagnostiseringen eller har opåverkbara riskfaktorer som ärftlighet, 

beskyller de sig själva för sin sjukdom, de upplever att de kunde ha gjort något för att undvika 

den. Rädslan att bli dömd och anklagad leder till att de inte vill avslöja sin sjukdom för andra 

(Browne et al., 2013). 

 

Patienter känner skam när deras blodsocker inte ligger som det ska, och de upplever det som 

en bedömning när vårdpersonal värderar deras fokus på egenvård utifrån blodsockernivå 

(Phillips, 2007). Patienter känner även moralisk stress över att omgivningen utvärderar deras 

mätvärden som kroppsvikt och labbvärde. De är rädda för att bli kritiserade för dålig moral 

och disciplin trots att de har kämpat hårt för att förbättra sig utan att det ger effekt på 

mätvärdet (Buchmann et al., 2016). Det blir ofta en chock för patienter när de blir insatta på 

insulinbehandling, därför att det är ett tecken på att deras tillstånd försämrats (Phillips, 2007; 

Hood et al., 2009) och de är oroliga för att andra personer med diabetes kommer att döma 

dem som misslyckade i hur de hanterar sin sjukdom (Hood et al., 2009).  

 

Rädsla och oro är vanliga bland patienter med diabetes och risken för komplikation bekymrar 

dem (Penckofer et al., 2007; Phillips, 2007; Carolan et al., 2014). De beskriver sin rädsla för 

att få komplikationer som leder till att de inte längre klarar av att utföra vardagliga uppgifter 

och förlorar sin självständighet (Penkofer et al., 2007). Att leva med diabetes kan även 

upplevas ha en positiv sida. Patienter får insikt om sig själva genom sin sjukdomshantering 

och får därmed ett ökat självförtroende och en känsla av att de kan ta beslut som är bra för 

dem. Sjukdomen anses också ge patienter möjlighet att lära sig leva ett hälsosamt liv, som i 

sin tur förbättrar deras hälsa (Buchmann et al., 2009; Carolan et al., 2014; Hood et al., 2009).   
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Vikten av egenvårdsförmåga 

Brist på motivation är ett hinder för patienter att utföra egenvårdshantering (Carolan et al., 

2014; Ågård et al., 2016). Att förändrade levnadsvanor inte visar påtaglig effekt på kort sikt 

är en av flera orsaker till att patienter tappar motivationen att fortsätta förändra sina 

levnadsvanor (Handley et al., 2010). Patienter känner sig förvirrade när de följer 

rekommendationer men inte får ett positivt resultat, vilket leder till dålig egenvårdshantering 

(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006; Bauchmann et al., 2016; McDowell et al., 2009). De är 

inte motiverade att förändra sina levnadsvanor, eftersom de inte känner att sjukdomen har 

påverkat deras tillstånd negativt (Handley et al., 2010). Kraven på förändring av 

levnadsvanor upplevs vara överväldigande vilket leder till att patienter blir omotiverade och 

istället skjuter dem ifrån sig (Ahlin & Billhult, 2012). Eftersom diabetes har ett 

progredierande förlopp som inte kan undvikas blir patienter inte motiverade att genomföra 

egenvård (Nagelkerk et al., 2006). Att förändra sina matvanor är svårt och patienter upplever 

det meningslöst att kämpa för att påverka en sjukdom som de inte har orsakat själva (Ågård 

et al., 2016; Handley et al., 2010; Bauchmann et al., 2016). 

 

Patienter upplever en ökad motivation att hantera sjukdomen på ett bättre sätt vid positiv 

återkoppling från vårdgivaren och stabilt blodsockervärde. Att få information som är 

relaterad till deras dagliga liv skapar också motivation till egenvårdshantering (Bauchmann 

et al., 2016; Oftedal, Karlson & Bru, 2010). Familjen är en annan motiverande faktor för att 

genomföra förändringar av levnadsvanor som kan minimera risken att drabbas av 

komplikationer. Utsikten att kunna delta i sitt barns bröllop i framtiden bidrar till att öka 

patienters engagemang i egenvård (Carolan et al., 2014). 

Vikten av kunskap och information 

Patienter förnekar diabetes på grund av att de har bristfällig kunskap. Patienter har inte fått 

information om att diabetes är en degenerativ sjukdom som kan orsaka livshotande 

komplikationer. Deras erfarenhet är att tablettbehandlad diabetes är ofarlig och mild och att 

diabetes som behandlas med insulinterapi är allvarlig (Hood et al., 2009; Phillips, 2007). 

Dessutom upplever patienter som saknar symtom att diabetes inte är en allvarlig sjukdom 

(Ågård et al., 2016; Hood et al., 2009).   

 

För att kunna hantera det dagliga livet behöver patienter öka sin kunskap om sjukdomen. 

Källor till information är vårdpersonal, familj, vänner, internet, eller andra personer med 

diabetessjukdom (Nagelkerk et al., 2006; Phillips, 2007; McDowell et al., 2009). Patienter 

upplever att deras kunskap om diabetes är tvivelaktig och ytlig. De får oftast råd från 

vårdgivaren men de är abstrakta och de har svårighet att implementera dem i sin vardag 

(Graffigna et al., 2014). Patienter anger att de är i behov av praktisk kunskap och vägledning 

gällande levnadsvanor. Avsaknad av kunskap upplevs som en barriär till egenvårdshantering 

(Buchmann et al., 2016; Nagelkerk et al., 2006). Patienter har ofullständig förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till behovet av behandlingsföljsamhet och förändring av gamla 

levnadsvanor (Graffigna et al., 2014). Patienter uttrycker olika åsikter om typen av 

information, för vissa är det väsentligt att den är individanpassad medan andra beskriver att 

de bara vill ha generell information om sjukdomen (Oftedal et al., 2010). Det uttrycks även 

att den information de får har de ibland svårighet att förstå. Begriplig information ger dem 

en förutsättning att bemästra sjukdomen (McDowell et al., 2009; Edwall, Hellström, Öhrn 
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& Danielson, 2008; Graffigna et al., 2014). Patienter vill få information som är okomplicerad 

och enkel, med tydliga instruktioner (Carolan et al., 2014; Nagelkerk et al., 2006). I början 

av sjukdomen får patienter mycket information och detta leder till att de blir överväldigade 

och det beskrivs att den stora mängden av information har negativ effekt på dem (Carolan et 

al., 2014). 

Att bli stärkt i mötet med vårdpersonalen 

Patienter upplever att de är i behov av stöd från vårdpersonal. Stödet från sjuksköterskan 

resulterar i att de känner sig trygga i sin situation (Edwall et al., 2008). I mötet med 

sjukvårdspersonal upplever patienter att empati är viktigt. En sjuksköterska som har ett 

empatiskt förhållningssätt skapar känslan av förtroende och främjar egenvården hos 

patienter (Edwall et al. 2008; Oftedal et al., 2010). Patienter upplever att vårdpersonal saknar 

helhetssyn, de blir inte bemötta som en individ utan blir reducerade till en kropp eller 

sjukdom och deras kvarstående behov tas inte hänsyn till. Vårdpersonal är rutinstyrd och 

koncentrerar sig ofta på mätvärden, restriktioner och komplikationer, vilket leder till att 

patienter inte känner sig sedda, hörda och trodda och att deras egna upplevelser inte bekräftas 

(McDowell et al., 2009; Oftadel et al., 2010; Browne et al., 2013; Edwall et al., 2008). Att 

bli bekräftade anses som en förutsättning för att förstärka patienters förmåga att hantera 

sjukdomen (Edwall et al., 2008; Oftedal et al., 2010). 

 

Stöd från sjuksköterskan leder till att patienter blir villiga att ta ansvar för sin egenvård. 

Stödet skapar också känslan av självförtroende och hopp hos patienter, hoppet är viktigt då 

det leder till att patienter inte anklagar sig själva när de misslyckas. När sjuksköterskans 

kompetensnivå är hög inger stödet förtroende, därmed främjas patienters vilja att förbättra 

sin egenvård (Edwall et al., 2008). Patienter uttrycker olika åsikter om det praktiska stödet 

de får från vårdpersonalen. Vissa upplever att de sällan får praktiskt stöd medan andra anser 

att det enda praktiska stödet de får är relaterad till information om kosten (Oftedal et al., 

2010). Nyligen diagnostiserade patienter behöver extra stöd för att klara av att hantera 

diabetes, det innefattar inte bara utbildning och information utan även att förstå och tillämpa 

kunskapen i deras vardag (McDowell et al., 2009).   

 

Gott partnerskap mellan patienter och vårdpersonal beskrivs av flera patienter vara ett stöd 

som möjliggör god sjukdomshantering. Partnerskapet grundas i att patienters och 

vårdpersonals kunskap kompletterar varandra, patienten är expert på sina upplevelser av 

sjukdomen och sjuksköterskan bidrar med sin expertis. Patienter som upplever att 

vårdgivaren inte ger dem möjlighet att vara delaktiga i deras vård har en tendens att sluta 

göra ansträngningar för att kontrollera sin sjukdom (Oftedal et al., 2010). Patienter 

rapporterar att de har otillfredsställande relationer med sina vårdgivare, vårdgivaren har 

oftast brist på tid och detta leder till förlorad möjlighet till stöd. Patienter har behov av att 

känna att vårdgivaren engagerar sig i ett partnerskapsförhållande som skapar en effektiv 

samverkan. Relationen mellan vårdgivare och patienter är avgörande för utvecklingen av en 

positiv inställning till behandling och sjukdomshantering (Graffigna et al., 2014). 

Kontinuitet i vårdrelationen beskrivs som viktigt, att vårdas av samma sjuksköterska 

uppskattas av många patienter och anses vara nödvändigt för patienters förmåga att hantera 

sin sjukdom i vardagen. De som bemöts av en ny sjuksköterska som inte har tillräcklig 

kunskap om individen upplevs av patienter som icke stödjande (Oftedal et al., 2010; Edwall 

et al., 2008).  
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Behov av stöd från sin omgivning 

Patienter upplever att stödet från närstående och vänner är betydelsefullt för att förstärka 

egenvården. Stödet har både en positiv och en negativ inverkan på förändringen av deras 

levnadsvanor (Penckofer et al., 2007; Oftedal, 2014; Nagelkerk et al., 2006; Phillips, 2007). 

Ofta består stödet av att få hjälp med att förbereda mat som är anpassad till sjukdomen eller 

att få sällskap av någon vid motion. Patienter saknar ibland stöd från sina familjer vilket gör 

det svårt för dem att förändra sina kostvanor, den mat som tillagas är på önskemål från 

närstående som inte har diabetes. De upplever också att deras familjer inte kan stödja dem 

på grund av att de inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen (Oftedal, 2014).  Det ses som 

positivt att deras närstående motiverar dem och har viljan att delta i deras utbildningar om 

egenvårdshantering (Nagelkerk et al., 2006; Phillips, 2007). 

 

Stöd från närstående och vänner kan upplevas negativt, då det skapar känslor som frustration 

eller ilska hos några patienter. De beskriver att det är jobbigt att någon hela tiden påpekar 

vad de ska och inte ska göra, de tycker att deras närstående och vänner involverar sig för 

mycket i deras egenvårdshantering och detta leder till att de känner sig emotionellt stressade 

(Oftedal, 2014). Patienter blir påverkade negativt när de blir särbehandlade av närstående 

(Penckofer et al., 2007; Oftedal, 2014). De behöver inte ha stöd från sina närstående eller 

vänner för de vill kunna hantera sin diabetes självständigt eller upplever inte att diabetes är 

en sjukdom för vilken stöd behövs (Oftedal, 2014).  

 

Patienter uppskattar stöd från andra personer med diabetes. De vill ha möjlighet till möten 

med andra drabbade eftersom det skapar möjlighet till utbyte av erfarenheter och olika 

metoder för att lösa svårigheter angående hanteringen av kost, fysisk aktivitet och 

läkemedelsföljsamhet (Oftedal et al., 2010; Graffigna et al., 2014; McDowell et al., 2009). 

Det leder också till att de inte känner sig lika ensamma (Phillips, 2007; Oftedal et al., 2010; 

Graffigna et al., 2014). Stödet kan också hjälpa patienter att förhindra komplikationer och 

bibehålla eller förbättra deras livskvalitet (Graffigna et al., 2014). 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att det är en utmaning och en kamp att leva med diabetes. Livet blir begränsat 

och kräver ständig planering. Patienter upplever att kraven på förändringar av levnadsvanor 

är svåra och komplicerade, det leder till minskat välbefinnande och utanförskap. Diabetes 

kan även upplevas positivt då patienter anser att sjukdomen gav dem möjlighet att erhålla 

hälsosammare levnadsvanor. Konsekvenserna att leva med diabetes leder till många 

påfrestande känslor hos patienter, bland annat skam, oro och rädsla. Bristande motivation 

anses som ett hinder för egenvårdshantering. Återkoppling från vårdpersonal, relevant 

information och den egna familjen skapade motivation hos patienter. Patienter har behov av 

att få individuell information om sjukdomen för att kunna hantera vardagen. De upplever 

också att stöd från vårdpersonalen, familj, vänner och andra personer med diabetes en viktig 

faktor som underlättar deras sjukdomshantering. Att få empati, bekräftelse från vårdpersonal 

samt uppleva partnerskap och kontinuitet i vårdrelationen betraktas som stödjande faktorer.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valdes litteraturöversikt. Fördelen med litteraturöversikt som 

metod var att det finns ett stort antal vetenskapliga artiklar från olika länder som handlar om 

patienters upplevelser av att leva med diabetes, vilket bidrog till en stor och varierande 

tillgång till data. Enligt Henricson och Billhult (2012) är kvalitativ design en användbar 

metod när en forskare söker förståelse om en persons upplevelse av ett fenomen och enligt 

Polit och Beck (2012) används kvalitativ design för att undersöka upplevda erfarenheter och 

uppfattningar. I enlighet med Wallengren och Henricson (2012) ökade trovärdigheten av 

studien då författarna använde en lämplig metod för att nå studiens syfte. För att få bättre 

förståelse för patientens upplevelse skulle författarna själva kunna ha genomfört intervjuer, 

men eftersom det krävs tid och erfarenhet för att genomföra intervjuer använde författarna 

istället sig av kvalitativa artiklar som har intervju som datainsamlingsmetod. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att fördelen med intervjuer är att de beskriver människors 

upplevelser av den levda världen, vilket ger en ökad förståelse för ämnet.  

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar en studies bekräftelsebarhet när 

urvalskriterierna är tydligt redogjorda. Författarna har av denna anledning klargjort alla 

inklusions och exklusionskriterier. Som inklusionskriterier valdes artiklar publicerade 

mellan 2006-2016, detta för att begränsa resultatet till aktuell forskning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är artikelns publiceringsår viktig eftersom nya artiklar presenterar den 

senaste forskningen inom ämnet. Författarna strävade efter att hitta artiklar som var nyligen 

publicerade med tanke på att få fram nyligen uppdaterad kunskap inom forskningsvärlden. 

Patienters upplevelse av att leva med diabetes kan förändrats över tid på grund av samhällets 

kontinuerliga förändring. Allt fler och yngre personer drabbas av diabetes och patienter har 

numera förbättrad kunskap om sjukdomen. Detta kan påverka hur patienter upplever hur det 

är att leva med sjukdomen.  

 

Enligt Kjellström (2012) är det inte etiskt rätt att endast presentera resultat som stödjer 

forskarens egen åsikt, vilket innebär att författarna bör ta ställning till sin förförståelse inom 

området. Enligt Polit och Beck (2012) kan forskarna, genom att reflektera över tankar och 

personliga värderingar som kan påverka tolkningen, undvika uppkomsten av bias. Att 

reflektera över sin förförståelse kan, enligt Wallengren och Henricson (2012), öka en studies 

pålitlighet. Innan analysprocessen av artiklarna började reflekterade författarna över sin 

förförståelse var för sig och gemensamt. Eftersom författarna under sin verksamhetsförlagda 

utbildning och på sina arbetsplatser kom i kontakt med patienter med diabetes samt att båda 

har utländsk bakgrund och varierande förförståelse från sina kulturer, ansågs det vara extra 

viktigt att diskutera sin förförståelse inom området. Därefter bestämde författarna att i största 

möjliga mån sätta sin förförståelse inom parentes under arbetets gång. Att författarna har 

kommit fram till ett resultat som inte stämmer med deras förförståelse kan ses som en 

bekräftelse på att förförståelsen inte har påverkat resultaten.  

 

Av de artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat var alla utom två godkända 

av en etisk kommitté. Avsikten var att endast inkludera artiklar som blivit etiskt godkända, 

trots detta bestämde sig författarna att inkludera artiklar som inte hade fått etiskt tillstånd 

eftersom i artiklarna påvisar att noggranna etiska överväganden har gjorts. Enligt Forsberg 
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och Wengström (2013) ökar det vetenskapliga värdet när artiklar som inkluderas har tillstånd 

från en etisk kommitté eller påvisar noggrant gjorda etiska överväganden. Samtliga artiklar 

som använts i resultaten var peer reviewed, det vill säga att innan publicering var artiklarna 

granskade av andra sakkunniga i ämnet, vilket enligt Polit och Beck (2012), ökar 

trovärdigheten av artiklarna.  

 

Datainsamlingen började genom en artikelsökning i databaserna Cinahl och Medline som 

genererade 15 artiklar. För att säkerställa att det inte fanns flera andra relevanta artiklar 

genomfördes vidare sökning i databaserna PubMed och PsycINFO, men det genererade inga 

nya artiklar som överensstämde med studiens syfte. Enligt Henricson (2012) kan 

litteraturöversiktens trovärdighet öka när författaren använder flera databaser vid 

litteratursökningen, eftersom chansen att hitta relevanta artiklar blir högre. De 15 artiklarna 

som valdes granskades sedan utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

kvalitetsgranskningsmall. Artiklarna granskades först av författarna var för sig och sedan en 

gång till av författarna tillsammans, vilket stärker trovärdigheten hos litteraturöversikten. 

Artiklar med medel till hög kvalitet inkluderades för att stärka studiens pålitlighet.  Studien 

granskades sedan ett antal gånger av studiekamrater och handledare, vilket stärker 

trovärdigheten av arbetet (Henricson, 2012). 

 

Analysprocessen började med att de 15 artiklarna lästes noggrant var för sig ett flertal gånger 

och sedan diskuterade författarna med varandra för att få en överensstämmande förståelse 

för textinnehållet. De valda vetenskapliga artiklarna var engelskspråkiga, eftersom engelska 

inte är författarnas modersmål fanns det risk att det skulle uppstå avvikelser vid 

översättningen vilket skulle kunna leda till tolkningsfel. För att minska risken för att 

ursprungstexten skulle förvrängas lades stor möda ner på att få en korrekt översättning 

genom användning av lexikon (Kjellström, 2012). Analysen resulterade i sex teman, 

författarna valde att använda tema istället för kategorier eftersom teman var användbara då 

vissa delar av resultaten gick i varandra, om författarna hade valt att använda kategorier 

skulle detta inte varit möjligt (Danielson, 2012).  

 

Det finns skillnader i sjukvårdssystemet mellan olika länder. Enligt Socialstyrelsen (2015) 

bedrivs oftast diabetesvården av ett diabetesteam, som innebär distriktssköterska, 

diabetesansvarig läkare och andra yrkesgrupper. Flesta patienter som har diabetes får vård 

från primärvården men vid vissa situationer kan de också få vård från allmänsjuksköterska 

från slutenvård och kommunala vården. De valda artiklarna kommer från Sverige, Norge, 

Tyskland, USA, Storbritannien, Italien, Australien och Nya Zealand. Utgångspunkten var att 

dessa länder tillhör västvärlden som har liknande kultur och levnadsstil samt där diabetes är 

en av de vanligaste sjukdomarna. Länder som tillhör exempelvis Asien och Afrika uteslöts, 

så att resultatet inte skulle bli påverkat av stora kulturskillnader. Författarna tog hänsyn till 

att ovanstående länder har olika vårdsystem och inte alla länder har fri sjukvård varför ett 

medvetet beslut togs att inte undersöka patienters upplevelser från ett ekonomiskt perspektiv. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är det endast läsaren som kan avgöra om 

ett resultat är överförbart. Däremot kan författaren skapa förutsättningar samt ge förslag för 

överförbarheten. Med syfte att underlätta för läsaren har författarna angivit urval, 

datainsamling, analys samt andra delarna av litteraturöversikten på ett noggrant sätt. I 

resultatet har artiklar som kommer från Sverige visat liknande resultat som övriga artiklar. 

Den här studiens resultat är överförbart till liknande vårdande sammanhang där 
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förutsättningarna är ungefär likvärdiga när det gäller diabetes typ 2 och för personer med 

likartade levnadsvillkor 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att kostföringen för många patienter innebär en ständig kamp i vardagen. I 

likhet med resultatet skriver Koch, Kralik och Sonnack (1999) att begränsningar av kost 

påverkar patienters upplevelse av frihet och självständighet negativt. Stuckley et al. (2014) 

beskriver att patienter med diabetes upplever social isolering på grund av sjukdomen och 

dess begränsningar. De önskar leva som andra människor utan behandlingar eller 

restriktioner och vill äta samma mat som sina familjemedlemmar. Enligt Eriksson (1994) 

uppstår livslidande när en person på grund av sjukdom inte kan leva på det sätt den önskar 

eller är van vid, vilket leder till att patienten upplever att målet med livet är förlorat.  Laranjo 

et al. (2015) påvisar att kostföring utgör den största svårigheten vid egenvårdshantering, med 

avsaknad av motivation, självkontroll och viljestyrka samt bristande kunskap om kostens 

kvalitet, kvantitet och dietisk schemaläggning. Estcourt, Epton, Epton, Vaidya och Daly 

(2016) beskriver att genom praktiskt stöd har patienter förmåga att förändra levnadsvanor 

avseende kost och matlagningsvanor. Vidare beskriver Horsten, Lundman, Selstam och 

Sandstrom (2004)  att det är meningsfullt för patienter om vårdpersonalen har förståelse för 

patienters erfarenhet av att leva med diabetes, respektera och se patienter som en person med 

både svagheter och styrkor, och ge anpassade råd för varje patient utifrån patientens unika 

situation och kapacitet. Det bidrar till att patienter är villiga att ta egenansvar för sjukdomen 

och därigenom främjas egenvård. 

 

Resultatet visar att patienter med diabetes upplever känsla av skam, skuld och blir dömda 

för sin sjukdom. I likhet med detta skriver Kato et al. (2016) att patienter erfar negativa 

sjukdomsrelaterade negativa upplevelser, de upplever subtil och tydlig kritik av personlig 

karaktär och betydande sociala nackdelar. De tenderar att tro att människor i samhället anser 

att patienten är ansvarig för uppkomsten av sin sjukdom och att de kritiserar deras personliga 

karaktär, vilket resulterar i att de skuldbelägger sig själva. Patienter med diabetes påverkas 

avsevärt av ord och handlingar från människor omkring dem, exempelvis vänner, kollegor, 

och vårdpersonal. Eriksson (1994) skriver att skam och skuld som människor upplever till 

följd av sin sjukdom och behandling leder till själsligt och andligt lidande, det vill säga 

sjukdomslidande. Denna typ av lidande kan också uppkomma till följd av att patienten 

känner sig misslyckad som patient. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) ICN:s 

etiska kod har sjuksköterskan grundläggande ansvar för att uppmärksamma och lindra det 

lidande som patienten upplever genom att vidta adekvata åtgärder. 

 

Resultatet påvisar att skam uppkommer när patientens mätvärde inte är bra, och de är oroliga 

över att bli dömda av vårdpersonalen. Dellasega, Gabbay, Durdock och Martinez-King 

(2010) beskriver att patienter önskar att mötet med sjuksköterska inte ska utgörs av 

anklagelser och utskällningar och att de inte vill bli behandlade som barn. Istället bör 

sjuksköterskan erbjuda respektfull utvärdering och feedback angående patienters 

egenvårdsbeteende och sjuksköterskan bör visa vänlighet och tolerans även när patienters 

mätvärde inte är bra. Sjuksköterskans handlingssätt bidrar till att öka patienters vilja att 

utföra egenvård, vilket är en möjlighet de uppskattar. Stuckey och Tisdell (2010) beskriver 

att negativa känslor påverkar patienters egenvård negativt. Patienter slutar att mäta 

blodsockervärdet för att inte behöva konfrontera mätvärdet som orsakar skuld- och 
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skamkänslor. Därför bör sjuksköterskan försöka att förstå och ta hänsyn till de 

omständigheter som patienter lever utifrån, istället för att bara koncentrera sig på mätvärden.   

 

I resultatet framgår att patienter har bristfällig motivation till livsstilsförändringar för att 

förbättra egenvården. Patienter uttrycker olika svårigheter gällande sjukdomshantering. 

Enligt Orem (1995) anses motivation som ett viktigt hjälpmedel för att patienter ska kunna 

utföra egenvård. Estcourt et al. (2016) beskriver att motivation är förknippad med aktuella 

hälsofrågor i patienters sjukdomsförlopp, vilket innebär att hantera blodsocker, kontroll av 

kost och effektiviteten av aktuella behandlingar. Dellasega et al. (2010) menar att det är 

sjuksköterskans roll att lyssna och att kunna erbjuda det stöd som behövs, samt genom god 

kommunikationsförmåga kunna identifiera patienters känslor i samband med 

egenvårdsbeteende. Sjuksköterskan ska vara engagerad och hitta metoder samt identifiera 

underliggande orsaker för att motivera patienter att utföra egenvård. Youngson, Cole, Wilby 

och Cox (2015) poängterar att kommunikation mellan vårdpersonal och patienter betraktas 

som negativt när vårdpersonalen saknar förståelse för varje individs behov. Däremot 

beskriver Jutterström, Isaksson, Sandström och Hörnsten (2012) att patienter upplever att 

motivation till förändring måste komma inifrån dem själva och det är sällan en 

diabetessköterska kan ge dem drivkraft. Det beskrivs som ett beslut som de själva är tvungna 

att fatta. De understryker också att det är deras eget ansvar att besluta om och genomföra en 

beteendeförändring. 

 

Resultatet påvisar att det är ett vanligt fenomen att patienter förnekar sin diagnos till följd av 

olika orsaker, sammanfattningsvis kan detta bero på att patienter har en felaktig uppfattning 

om sin diabetes. Resultatet överensstämmer med Smide och Hörnsten (2009) som beskriver 

att det är svårt för patienter att förstå sig på diabetes som en sjukdom, att symtom från 

diabetes är vaga och medför inga konsekvenser på deras liv. Därför bestämmer sig patienter 

för att leva sitt liv som tidigare utan att tänka på egenvård. Holmström och Rosenqvist (2005) 

visar att missförstå diabetes är vanligt hos patienter som lever med sjukdomen. Patienter ser 

fortfarande inte diabetes som en riktig sjukdom och komplikationer är skrämmande. Vidare 

har patienter en avvikande syn på egenvårdshantering. Enligt Orem (1995) behöver patienter 

kunskap om sig själva och sitt hälsotillstånd för att uppnå egenvårdskraven. Vårdpersonal 

kan genom att uppmärksamma och göra bedömningar bidra till förståelse om de nuvarande 

egenvårdskraven samt avvikelser i patienters egenvård. Herre, Graue, Kollveit och 

Gjengedal (2016) beskriver att teoretisk kunskap om diabetes, och dess riskfaktorer och 

komplikationer är viktig för patienter. Genom egenvårdutbildning om diabetes ökar 

patienters teoretiska förståelse om sjukdomen. Även deras praktiska förmåga när det gäller 

att mäta blodsockervärde och att injicera insulin ökar, och därmed underlättas 

sjukdomshanteringen. Att få förståelse för allvaret av sjukdomen och att lära sig hantera 

sjukdomen skapade känsla av trygghet bland patienter. Att lära sig om sjukdomens 

patofysiologi ökar förståelsen om vad som händer i deras kropp. 

 

I resultatet framkommer att patienter är i behov av individanpassad information, som är lätt 

att begripa och som kan implementeras i dagliga livet. Att inte ha tillräcklig kunskap om 

diabetes och adekvat behandling upplevs som ett hinder till egenvård. I likhet med resultatet 

upplever deltagarna i artikeln av Engström, Leksell, Johansson och Gudbjörnsdottir (2016) 

att de vill få information som är anpassad till deras individuella behov. Savage, Dabkowski 

och Dunning (2009) beskriver att deltagarna nämner att de vill få information som är lätt att 

förstå, kortfattad, konsekvent och anpassad efter varje patients ålder. Enligt socialstyrelsen 
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(2015) skall vårdgivaren anpassa information och utbildning efter patientens kunskapsnivå. 

Även enligt 6 §, kap. 3, i SFS 2014:821 påpekas att varje patient ska få individuellt anpassad 

information. Betydelsen av att patienter får information om att utföra egenvård lyfts fram av 

Orem (1995) i sin egenvårdsteori. Egenvård utförs av personer med avsikt att göra gott för 

själv, brist på kunskap och färdigheter eller sparsamma åtgärder kan leda till att individen 

inte får de förutsättningar eller kan uppnå de mål som eftersträvas. Enligt egenvårdbrist 

teorin påverkas personers engagemang i sin egenvård vid begränsad förståelse för vad som 

ska göras, alternativt hur något ska göras, under rådande förhållanden och omständigheter. I 

stödjande och undervisande omvårdnadssystem tar Orem upp att sjuksköterskans uppgift är 

att stödja patientens förmåga till egenvård genom att tillhandahålla information till patienter. 

 

Resultatet visar att patienter har behov av att bli sedda, lyssnade på och bli bekräftade av 

sjuksköterskan. Enligt Erikson (1994) kan kränkning av människors värdighet, resultera i 

vårdlidande om de inte blir sedda och bekräftade eller nonchalerade vid tilltal. För att 

undvika denna typ av lidande är det viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Enligt Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och 

Hörnsten (2014) ska sjuksköterskan ta hänsyn till att patienter inte bara har medicinskt 

behov, utan det också är viktigt att se deras ickemedicinska behov. Det beskrivs vidare att 

personcentrerat förhållningssätt har fördelar, men sjuksköterskor kan uppleva det svårt att 

helt följa. Anledningen till att sjuksköterskor inte lyssnar, diskuterar eller inte integrerar med 

patienter kan vara att sjuksköterskor känner sig mer trygga med att endast ge information 

gällande patienters sjukdom och behandling. Att lyssna, diskutera och interagera med 

patienter, i stället för att ge information, leder till att de känner sig osäkra på om de gör det 

rätta för sina patienter eller inte. Att jobba utifrån ett personcentrerat förhållningssätt leder 

också till att sjuksköterskorna känner att de förlorar kontrollen över hur mycket 

sjukdomsrelaterad information patienter får. Sjuksköterskorna upplever detta som 

otillfredsställande eftersom det är viktigt för dem att vara säkra på att patienter förstått 

allvaret med sin diabetes och de är medvetna om eventuella komplikationer. 

 

I resultaten lyfts betydelsen av partnerskap mellan patient och vårdgivare. Ett gott 

partnerskap upplevs betydelsefullt för patienten ska kunna hantera sin sjukdom och 

behandling på ett bra sätt. Andra faktorer som upplevs vara stödjande för patientens förmåga 

att hantera sjukdomen är kontinuitet av vårdrelationen. Alazri, Nael, Heywood och Lees 

(2006) skriver att patienter sätter högt värde på att träffa samma vårdgivare vid sina besök. 

Kontinuitet är viktigt för det skapar tillit och trygghet hos patienter samt förbättrar patienters 

relation till vårdgivaren. Kontinuitet leder till att patienter känner sig mer bekväma med sina 

vårdgivare och att de kan öppna sig och berätta om sina upplevelser. Kontinuitet av 

vårdrelation bidrar till att patienterna har god följsamhet och bättre kontroll. Att inte träffa 

samma vårdgivare upplevs av patienterna att leda till att vårdgivaren inte behandlar 

patienterna som individer. Någon relation skapas inte med vårdpersonalen vilket leder att 

vårdpersonal endast fokuserar på sina rutiner. Enligt Forsberg (2016) är kontiuitetsdriven 

vård en byggnadssten för att vårdpersonalen ska kunna skapa en personcentrerad vård. För 

att skapa kontinuitet kan patienter erbjudas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som bär 

med sig patientens berättelser. Det leder till att vårdpersonalen får en helhetssyn och 

patienten kan framträda som en person med sin identitet och sina berättelser. 

 

Socialt stöd är en viktig aspekt som framkommer i resultatet. Det visar sig vara av stor 

betydelse för patienter för att kunna hantera sin diabetes. Stöd från vårdgivare, familj, vänner 
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och andra patienter med diabetes är mycket uppskattat men kan också ibland upplevas 

negativt. Moser, Van der Bruggen, Widdershoven, och Spreeuwenberg (2008) skriver att 

egenvård vid diabetes blir en del av familjelivet. Familjer stödjer dem i deras 

egenvårdhantering, men engagemang från familj skiljer sig från fall till fall. Några deltagare 

får bara stöd vid en nödsituation medan andra ser sin familj som en partner som är med vid 

varje steg i egenvården. Resultatet överensstämmer med Mathew, Gucciardi, De Melo och 

Barata (2012) som skriver att stöd från närstående är av betydelse för patienter. Däremot 

framkommer det att stöd från familj bland deltagarna skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Män identifierar sina partners som viktigaste källa till socialt stöd och förklarar att deras 

familjer har bidragit genom att anta liknande livsstilsförändringar, exempelvis koständringar, 

medan kvinnor beskriver att de får mindre stöd från sina makar men har ett större nätverk av 

stöd från andra såsom sina vänner och systrar. Rosenbeck et al. (2011) studie visar att brist 

på stöd från familj anses vara en barriär hos deltagarna för att ta kontroll över sina dagliga 

rutiner gällande egenvård. Mayberry och Osborn (2012) beskriver att närstående som har 

kunskap om egenvård vid diabetes bidrar med ett mer stödjande beteende. Deltagarna som 

har en stödande familj har god läkemedelföljsamhet och blodsockerkontroll. Carter-

Edwards, Skelly, Cagle och Appel (2004) menar att deras familj, vänner och arbetskamrater 

inte förstår sig på livet med diabetes tillräckligt bra för att kunna hjälpa dem. Deltagarna 

märker att de i sitt sociala nätverk inte förstå deras olika behov av stöd på grund av begränsad 

erfarenhet av diabetes eller missförstånd angående allvarligheten av diabetes. I likhet med 

detta skriver Orem (1995) att närstående är av stor betydelse för patientens 

egenvårdskapacitet. Enligt Göz, Karaoz, Goz, Ekiz och Cetin (2007) påverkar det sociala 

stödet påverkar livskvaliteten hos patienter med diabetes, det visar att de patienter som har 

ett bra socialt stöd även har en högre livskvalitet. 

 

I likhet med resultatet påvisas att stöd från andra patienter som har diabetes är givande för 

egenvårdshantering. Deltagarna upplever att de får ökad förståelse genom att i 

grupputbildningarna utbyta erfarenheter med en annan person som också har diabetes. 

Deltagarna tycker att det är stödjande att träffa andra med samma sjukdom eftersom de kan 

dela med sig erfarenheter om egenvård och vilka känslor de har kring diabetes. De lär sig 

också från diabetessköterska, som delar sin erfarenhet från olika situationer vid möten med 

patienter med diabetes (Herre et al., 2016). Enligt Socialstyrelsen (2015) bör hälso- och 

sjukvården erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till patienter med diabetes.  
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Konklusion  

Resultatet visar att livet med diabetes innebär en kamp för patienters dagliga liv, något som 

är relaterat till psykisk och social utmaning. Patienter upplever att diabetes medför en 

begränsad vardag som kräver ständig planering i sjukdomshantering och begränsad 

självständighet. Sjukdomen väcker olika känslor hos patienter. De upplever skam och skuld 

gällande tanken av att själv bära skulden till sjukdomen och avvikande i blodsockervärden. 

De känner även rädsla och oro inför framtiden och för att bli dömda av andra. Patienter 

upplever svårigheter och avsaknad av motivation för att hantera egenvård, vilket leder till att 

psykisk påfrestning blir del av sjukdomsupplevelsen. Sjukdomen kan även upplevas positivt, 

då det leder till att patienten får lära känna sig själv och sin egen kropp, och får möjlighet att 

leva ett hälsosamt liv med förbättrad hälsa. Det är betydelsefullt för patienter att få både 

teoretisk och praktiskt kunskap och stöd från vården för att kunna hantera sin egenvård. 

Information som är anpassade till varje patients behov och som kan implementeras i 

vardagen efterfrågas av patienter samt anses som en främjande faktor för förmågan att 

hantera egenvård. Socialt stöd från familj, vänner och från andra personer som befinner sig 

i en likande situation är också viktigt för patienter som lever med diabetes.   

Kliniska implikationer och förslag till vidare utveckling av ämnet   

Skam och skuld är några av de känslor som uppkommer vid diabetes. Därför anses det vara 

av betydelse att sjuksköterskan i mötet med patienten inte skapar ännu mer lidande genom 

att ytterligare skuldbelägga. Sjuksköterskan behöver undvika anklagelser och vara medveten 

om sin verbala och icke-verbala kommunikation samt sträva efter att hitta en balans mellan 

sin negativa och positiva feedback. Kunskap om patienters känsla av skam och skuld kan ge 

en vägledning åt sjuksköterskan för att kunna utveckla omvårdnadshandlingar som 

förebygger patienters negativa känslor.  

 

Att ha kunskap om hur patienter med diabetes hanterar sin egenvård är en förutsättning för 

att sjuksköterskan ska kunna utforma vård i enlighet med individens behov och 

förväntningar. Sjuksköterskan ska kunna lyssna, bekräfta och ge patienter möjlighet att 

prova vilka råd och åtgärder som passar dem bäst samt uppmuntra patienters framsteg, vilket 

främjar patienters egenvårdshantering. Eftersom närstående har en avgörande betydelse i 

sjukdomshanteringen är ett förslag till förbättring av vården att erbjuda utbildning även till 

patienters närstående, för om dessa har bättre kunskap om diabetes kan de på ett bättre sätt 

vara till stöd. Vidare forskning inom omvårdnad bör undersöka genus-, kulturs- och 

åldersskillnad betydelse i samband med sjukdomshantering. Ytterligare forskning kan göras 

kring frågan om uppkomsten av komplikationer har inverkan på upplevelsen av att leva med 

diabetes och även om diabetes upplevs olika beroende på hur länge patienten har haft sin 

diabetes.  
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Bilaga 1:  

Kvalitetsgranskningsprotokoll av kvalitativa artiklar. 

Beskrivning av studien; 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                        Ja                Nej          Vet ej 

Patientkarakteristisk                                                         Antal ............................................... 

                                                                                          Ålder................................................ 

                                                                                          Man/Kvinna.................................... 

Är kontexten presenterad?                                                Ja              Nej           Vet ej  

Etiskt resonemang?                                                           Ja              Nej           Vet ej  

Urval; 

-Relevant                                                                          Ja               Nej           Vet ej  

-Strategiskt?                                                                     Ja               Nej           Vet ej  

Metoden för-urvalsförfarande; 

-tydligt beskrivet?                                                            Ja                Nej          Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven?                                    Ja               Nej           Vet ej  

-analys tydligt beskriven?                                                Ja               Nej           Vet ej  

Giltighet; 

-Är resultatet logiskt, begripligt?                                     Ja               Nej           Vet ej  

-Råder datamättnad?                                                        Ja               Nej           Vet ej  

Kommunicerbarhet; 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?                            Ja               Nej           Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?                                                 Ja               Nej           Vet ej 

Genereras teori?                                                               Ja               Nej           Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening 

Beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.................................................................................................................................................. 

…........................................................................................................ ...................................... 

…............................................................................................................................ .................. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                        Hög         Medelhög     Låg 

 



 

 

Bilaga 2:  

Sökord och antalet vetenskapliga artiklar som framkom vid litteratursökningen 

Databas Sökord Publicering 

år 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL  diabetes* 

AND "type 2" 

AND "lived 

experience" 

AND self-

manage* 

2006-2016 5 5 5 2 

CINAHL  diabetes* 

AND "type 2" 

AND "patient 

perspective" 

2006-2016 14 14 9 1 

CINAHL diabetes* AND 

"type 2" AND 

impact* AND 

"living with" 

2006-2016 76 76 36 2 

Medline diabetes* AND 

"type 2" AND 

adults* AND 

healthcare* 

AND perceive* 

2006-2016 19 19 10 1 

CINAHL diabetes* AND 

"type 2" AND 

self* AND 

experience* 

AND life* 

2006-2016 111 111 65 1 

CINAHL diabetes* AND 

"type 2" AND 

"daily life" 

AND 

experience* 

2006-2016 11 11 10 1 



 

Medline diabetes* AND 

"type 2" AND 

feeling* AND 

experience* 

2006-2016 66 66 37 3 

Medline diabetes* AND 

"type 2" AND 

patient* AND 

life* AND 

experience* 

AND 

engagement* 

AND 

management* 

2006-2016 6 6 4 1 

CINAHL diabetes* AND 

"type 2" AND 

patient* AND 

life* AND 

perceive* AND 

management* 

2006-2016 29 29 24 1 

CINAHL diabetes* AND 

"type 2" AND 

life* AND 

experiences* 

AND 

management* 

2006-2016 33 33 26 1 



 

 

Bilaga 3:  

Artikelöversikt 

Artikelns 

Titel 

Författare, 

publicerings 

år, Land 

Urval Syfte Metod och 

Kvalitet 

Resultat 

Diabetes in 

the shadow 

of daily 

life: 

factors that 

make 

diabetes a 

marginal 

problem 

 

Ågård, A., 

Ranjbar, V. & 

Strang, S. 

2016 

Sverige 

Studien är 

genomförd 

på 24 

patienter 

med 

Diabetes typ 

2. 

Identifiera 

faktorer som 

påverkar 

patienternas vilja 

eller förmåga att 

hålla sig fast vid 

ordinerade 

läkemedel och 

rekommenderade 

livsstilsförändring

ar samt få en 

fördjupad 

förståelse av hur 

dessa faktorer 

påverkar 

följsamheten. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Latent och 

manifest 

innehållsanalys. 

Kvalitet: Medel 

Patienterna förstår att 

diabetes är en 

livslång sjukdom men 

inte som ett riktigt 

problem. Sjukdomen 

är relaterad till daglig 

kamp, svårigheter 

som patienterna inte 

hade kontroll över 

och är inte värda att 

ge upp de bra sakerna 

i livet för. 

‘I call it 

the blame 

and shame 

disease’: a 

qualitative 

study 

about 

perception

s of social 

stigma 

surroundin

g type 2 

diabetes  

Browne, J. L., 

Ventura. A, 

Mosely, K & 

Speight, J  

2013 

Australien 

 

Studien är 

genomförd 

på 25 

diabetes typ 

2 patienter. 

Undersöka 

Australienska 

vuxna patienters 

sociala upplevelse 

av att leva med 

diabetes typ 2. 

 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

Kvalitet: Medel 

Patienter upplever att 

diabetes typ 2 är en 

stigmatiserade. De 

blir dömda, 

diskriminerade samt 

hade mindre 

möjligheter i livet på 

grund av sjukdomen. 

The lived 

experience 

of diabetes 

nurse 

specialist 

regular 

check-ups, 

as narrated 

by patients 

with type 2 

diabetes. 

 

Edwall L, 

Hellström A, 

Ohrn I & 

Danielson, E. 

2008 

Sverige 

Studien är 

genomförd 

på 20 

deltagare 

med diabetes 

typ 2. 

Belysa diabetes 

typ 2 patienters 

upplevelse av 

regelbundna 

undersökningar 

hos diabetes 

sjuksköterska 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk-

hermeneutik metod 

Kvalitet: Hög 

Fyra teman 

identifierades;  

1) att bli bekräftade. 

2) att få vägledning 

under sjukdoms 

process.  

3) att bli självsäker 

och oberoende.  

4) att vara lättad. 



 

 

Living 

with type 2 

diabetes: 

'Putting the 

person in 

the pilots' 

seat' 

 

Handley, J 

Sue Pullon, S. 

& Gifford, H. 

2010 

Nya Zeeland 

Studien är 

genomförd 

på 9 

deltagare 

med diabetes 

typ 2. 

Att få förståelse 

om dagliga 

upplevelsen av 

vuxna med 

diabetes typ 2, 

särskilt om 

förmågan om att 

själv hantera sin 

sjukdom. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Grounded 

theory och innehålls 

analys. 

Kvalitet: Medel 

Tre teman framkom; 

1) kontrollförlust.  

2) att få kontroll  

3) att vara i och 

behålla kontrollen 

över sin diagnos. 

 

The 

psychologi

cal impact 

of living 

with 

diabetes. 

Women's 

day-to-day 

experience

s. 

 

Penckofer, S., 

Ferrans, C.E., 

Velsor-

Friendrich, B. 

& Savoy, S.  

2007 

USA 

Studien är 

genomförd 

på 41 

kvinnor med 

diabetes typ 

2.  

Att förstå 

upplevelsen av 

depression, ångest 

och vrede hos 

kvinnor med 

diabetes typ 2 och 

vilken inverkan 

dessa känslor har 

på deras 

livskvalitet. 

Design: Kvalitativ 

studie med 

beskrivande och 

explorativ design. 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: 

Innehållsanalys 

Kvalitet: Medel 

Resulterade i fem 

huvudteman;  

1) kampen med 

förändringen.  

2) att möta 

utmaningar i relation 

med sig själv och 

andra.  

3) att oroa sig för 

nutid och framtid.  

4) att bära ansvar för 

sig själv och andra.  

5) att välja att ta paus. 

Perceived 

support 

from 

healthcare 

practitione

rs among 

adults with 

type 2 

diabetes.  

Oftedal, B, 

Karlsen, B & 

Bru, E.  

2010 

Norge 

Studien är 

genomförd 

på 19 vuxna 

personer 

med diabetes 

typ 2.  

Att undersöka 

patienter med 

diabetes typ 2 

uppfattning av 

olika typer av stöd 

som erbjuds av 

hälso-sjukvård 

och hur varierade 

stöd kan påverka 

motivation till 

egenvård.  

 

Design: kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvalitet: Hög 

Resulterade i fem 

teamen,  

1) ett empatiskt 

förhållandesätt;  

2) praktisk 

information och 

rådgivning 

3) att bli involverade 

i beslutsfattning.  

4) individualiserad 

information  

5) pågående 

gruppbaserat stöd.  

Perception

s of a 

service 

redesign 

by adults 

with type 2 

diabetes. 

 

 

McDowell, J. 

R.S., McPhail, 

K., 

Halyburton, 

G., Brown, M. 

& Lindsay, G.  

2009  

Storbritanien 

Studien är 

genomförd 

på 35 

deltatagare 

med diabetes 

typ 2 

Att utforska hur 

vuxna med 

diabetes typ 2 

uppfattar 

omstruktureringen 

av vården. 

 

Design: kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: 

Tematiskanalys 

metod 

Kvalitet: Hög 

Det framkom fem 

teman:  

1) effekten av att leva 

med diabetes,  

2) uppfattning av 

diabetes,  

3) rutiner för 

organisatoriska 

förändringar.  

4) vårdsammanhang  

5) individuell oro. 

 



 

 

'With age 

comes 

wisdom 

almost 

always too 

late': older 

adults' 

experience

s of T2DM 

 

 

Hood, G., 

Huber, J. 

Gustaffson, 

U., Scambler, 

S. & 

Asimakopoulo

u, K. 

2009 

Storbritannien.  

Studien är 

genomförd 

på 28 

personer 

med diabetes 

typ 2 

Att belysa och 

förstå upplevelser 

av att leva med 

diabetes hos äldre 

som har haft 

diabetes i cirka 20 

år. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: 

Tematiskanalys 

metod 

Kvalitet: Medel 

Äldre upplevde 

förnekelse och 

acceptans vid 

diagnostisering av 

diabetes. Behoven av 

att förberedelse och 

förståelse för 

sjukdomens 

progression och 

behoven att påbörja 

insulin upplevdes 

vara viktigt bland de 

äldre. 

Experience 

of diabetes 

self-

manageme

nt. a focus 

group 

study 

among 

Australians 

with type 2 

diabetes.  

Carolan, M, 

Holman, J & 

Ferrari, M.  

2014 

Australien 

Studien är 

genomförd 

på 22 

patienter 

med diabetes 

typ 2. 

Att undersöka 

erfarenheter och 

oro hos patienter 

med diabetes typ 

2 i en 

övervägande låg 

socialekonomisk 

miljö.   

Design: kvalitativ 

studie. 

Datainsamling: 

Intervju  

Analys: tematisk 

analysmetod 

Kvalitet: Hög 

Dataanalys visar fyra 

huvudteamen; 

diabetes är en tyst 

sjukdom;  

en personlig resa; 

hantering av diabetes 

och tillgång till 

resurs samt service.  

Experience

s of 

patients 

with type 2 

diabetes 

starting 

insulin 

therapy. 

 

Phillips, A  

 

2007  

Storbritannien.  

Studien 

genomfördes 

på 8 

patienter 

som har fått 

insulin 

behandling 

längre tid än 

ett år.  

Att undersöka 

patienter med 

diabetes typ 2 

upplevelse av att 

påbörja insulin 

behandling.  

Design: kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: innehålls 

analys 

Kvalitet: Medel 

Resultatet visar att 

patienter inte är 

medvetna om att 

diabetes typ 2 

försämras successivt 

och behöver ändra till 

insulin terapin. 

Patienter upplever 

rädsla av att påbörja 

insulin behandling. 

Lifestyle 

changes – 

a 

continuous

, inner 

struggle 

for women 

with type 2 

diabetes: A 

qualitative 

study 

 

Ahlin, K. & 

Billhult, A.  

2012 

Sverige 

Studien är 

genomförd 

på 10 

kvinnor med 

diabetes typ 

2. 

Att beskriva hur 

kvinnor hanterar 

livsstilsförändring

ar på grund av en 

kronisk sjukdom 

som diabetes.    

Design: Kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys. 

Kvalitet: Hög 

Resultat visar att den 

tvetydiga känslan av 

andra engagemang, 

blir ett offer för 

kraven.  

Upplevelse av 

avsaknad kunskap.  

Upplevelse av stark 

längtan,  

och att hitta orsaken 

för att inte förändras. 



 

 

Experience

s of food 

abstinence 

in patients 

with type 2 

diabetes: a 

qualitative 

study.  

Buchmann, M 

Wermeling,  

M, Lucius-

Hoenen, G & 

Himmel, W.  

2016 

Tyskland 

Studien 

genomfördes 

på 14 

personer 

med diabetes 

typ 2.  

Att undersöka 

erfarenheter av 

patienter med 

diabetes typ 2, 

inklusive rollen 

av läkare och 

medicin utifrån 

patient perspektiv. 

Design: kvalitativ 

studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Grounded 

theory baserade 

analys 

Kvalitet: Medel 

Patienter upplever att 

de var tvungna att ge 

upp många nöjen och 

att leva ett liv i 

avhållsamhet. 

Perceived 

barriers 

and 

effective 

strategies 

to diabetes 

self-

manageme

nt. 

Nagelkerk, J, 

Reick, K & 

Meengs, L.  

2006 

USA 

Studien är 

genomförd 

på 24 

persoenr 

med diabetes 

typ 2.  

Att beskriva de 

upplevda hinder 

och effektiva 

strategier för 

egenvård hos 

personer med 

diabetes typ 2 i en 

lantlig miljö.  

Design: Kvalitativ 

studie  

Datainsamlingsme

tod: Intervju 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys  

Kvalitet: Hög 

De flesta 

rapporterade hinder 

är brist på kunskap 

om en specifik 

kostplan, och 

hjälplöshet och 

frustation från 

bristande blodsocker 

kontroll och 

kontinuerligt 

försämring av 

sjukdom trots 

följsamhet. 

How to 

engage 

type-2 

diabetic 

patients in 

their own 

health 

manageme

nt: 

implication

s for 

clinical 

practice.  

Graffigna, G, 

Barello, S, 

Libreri, C & 

Bosio, C-A.  

2014 

Italian  

Studien är 

genomförd 

på 29 

personer 

med diabetes 

typ 2. 

Att utforska 

orsaken för 

ointresse hos 

diabetespatienter 

och deras unika 

subjektiva 

attityder från sin 

erfarenhet och de 

delar som kan 

hindra patienters 

engagemang i 

hälso hantering. 

Design: en 

berättande 

undersökning 

kvalitativ studie 

Datainsamlingsme

tod: Intervjun 

Analys: Tolkande 

innehållsanalys 

Kvalitet: Hög 

Resultaten tyder på 

att patienter ger 

mening åt deras 

diabetes och dess 

ledning genom en 

komplex ram 

subjektiva upplevelse 

dimensioner som har 

en inverkan på 

områden i det dagliga 

livet som anses vara 

avgörande i 

hanteringen av 

diabetes för varje 

patient. 

Perceived 

support 

from 

family and 

friends 

among 

adults with 

type 2 

diabetes.  

Oftedal, B.  

2014 

Norge 

Studien är 

genomförd 

på 19 

personer 

med diabetes 

typ 2. 

Att beskriva hur 

personer med 

diabetes typ 2 

upplever stöd från 

familj och vänner 

och hur stöd kan 

påverka deras 

egenvårdshanterin

g.  

Design: kvalitativ 

design 

Datainsamlingsme

tod: Intervju  

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvalitet: Hög 

Resultatet visar tre 

teman;  

blandat praktiskt 

stöd; Icke 

konstruktivt 

känslomässigt stöd  

och påträngande 

informativt stöd.   

 


