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Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba alla människor. Sjukdomen kan 

orsaka lidande och patienternas livsvärld kan förändras då komplikationer uppstår om 

egenvården inte utförs korrekt. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus typ 2. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt och baserades på elva 

orginalartiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Ur analysen framkom fem 

områden: Lära känna sjukdomen genom kunskap och information, påverkad livsvärld, 

förändring i levnadsvanor och livsstil efter sjukdomsdebut, mentala påfrestningar och att 

hitta motivation till förändring. Slutsats: Upplevelserna av att av diabetes typ två var unik 

och individuell. Därför är det viktigt att sjuksköterskan möter varje patient med öppenhet för 

deras livsvärld och anpassar sig efter deras behov eftersom målet är att patienterna själva ska 

känna meningsfullhet i vardagen. 
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Background: Diabetes is a disease that can affect all people. The disease can cause suffering 

and the patients' lifeworld can be changed as complications arise if self-care is not performed 

correctly. Aim: To describe patients' experiences of living with type 2 diabetes mellitus. 

Method: The thesis is a literature review and was based on 11 original articles of qualitative 

and quantitative approach. Results: Five areas were identified from the analysis: Get to know 

the disease through knowledge and information, influenced lifeworld, change in habits and 

lifestyle after the onset of disease, mental stress and finding motivation for change. 

Conclusion: The experiences of type 2 diabetes were unique and individual. Therefore, it is 

important that the nurse meets every patient with openness to their lifeworld and adapts to 

their needs because the goal is that the patients themselves should feel meaningfulness in 

everyday life. 
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INLEDNING 

Risken för att drabbas av diabetes typ 2 har ökat kraftigt sedan 1980, världen över. Från år 

1980 till 2014 ökade incidensen av diabetes från 108 miljoner till 422 miljoner, vilket 

innebär en ökning med 390 procent (Rosengren, 2018). Idag lider cirka 425 miljoner 

människor, mellan 18–79 år, av diabetes runt hela världen (International diabetes federation 

[IDF], 2017b) och ungefär 85–90 procent av dessa lider av diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 

2009). Enligt World health organization (WHO; 2016) var diabetes en direkt orsak till cirka 

1,5 miljoner globala dödsfall år 2012. I Sverige beräknas cirka 499 300 människor lida av 

diabetes och utav dessa lider cirka 450 000 människor av diabetes typ 2 (IDF, 2017b).   

Diabetes typ 2 kan orsaka ett livslidande genom att patienten ständigt behöver ha sjukdomen 

i beaktning i vardagslivet. Samtidigt kan den förändrade livssituationen orsaka en 

depression, vilket i sin tur förvärrar patientens livsvärld negativt (Adamson, Lins & Toft, 

2009). Egenvård i form av förändring i livsstil och levnadsvanor är den främsta 

behandlingsformen för sjukdomen samtidigt som den kan motverka komplikationer. Detta 

kan påverka patienternas livsvärld och vara krävande för patienterna. För att kunna planera 

och motivera patienterna till egenvård samt för att förhindra komplikationer är det viktigt att 

sjuksköterskorna har en förståelse i patienternas upplevelse av att leva med sjukdomen.  

BAKGRUND 

Diabetes mellitus 

Diabetes är en kronisk sjukdom vilket innebär att patienten lever med sin sjukdom hela livet 

ut. Förhöjda blodsockervärden (hyperglykemi) samt förändrad omsättning av kolhydrater, 

fett och proteiner i magtarmkanalen kännetecknar diabetes (Mulder, 2008; Rokne-Hanestad, 

2006). Diabetes kan uppkomma på två sätt och särskiljs därefter i 2 kategorier, typ 1 och typ 

2. Diabetes typ 1 orsakas av insulinbrist, som är ett akut insjuknande på grund av 

bukspottkörtelns oförmåga att producera insulin. Diabetes typ 2 som denna studie berör, 

orsakas av att vävnaderna har en nedsatt känslighet för insulin, även kallat insulinresistens. 

Insulinresistens innebär att effekten av insulinet har minskat i vävnader vilket medför att 

dessa får ett minskat glukosupptag. Diabetes typ 2 utvecklas under flera år vilket gör att 

symtomen kommer smygande. Vid sjukdomsdebut eller dåligt kontrollerad diabetes är 

symtomen trötthet, kraftlöshet, muntorrhet, större urinmängder, ökad törst, försämrad syn 

och svampinfektioner i underlivet (Ericson & Ericson, 2012). 

Riskfaktorer  

Ohälsosamma levnadsvanor som till exempel inaktivitet och dålig kosthållning ökar risken 

för fetma och övervikt vilka är de främsta orsakerna till en ökad insulinresistens vid diabetes 
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typ 2 (Östenson, 2009). En annan orsak till den ökade omfattningen är att det idag finns en 

bättre allmän vård som gör att människor lever längre. Den längre levnadstiden orsakar att 

människor i högre åldrar tenderar att minska den fysiska aktiviteten. Utöver den minskade 

aktiviteten orsakar den högre åldern en ökning i fettlagringen samtidigt som muskelmassan 

minskas. Dessa faktorer tenderar till att öka insulinresistensen. Andra betydande riskfaktorer 

är en ökad stress, depression, användning av tobak och alkohol samt vissa läkemedel 

(Ericson & Ericson, 2012; Groop, Lyssenko & Renström, 2009). En ökad benägenhet att 

drabbas av diabetes typ 2 är ärftlighet. Risken ökar med närmare 40 procent om en förälder 

drabbats av sjukdomen. Människans benägenhet till förändring, livsstil, kultur och 

framförallt hur hälsan uppfattas är faktorer som också ökar risken. Patienter som har diabetes 

typ 2 uppvisar ofta sedan innan tydliga tecken på det metabola syndromet. De lider då av 

symtom som hypertoni, bukfetma eller lipidrubbningar. Dessa symtom ökar risken att 

drabbas av insulinresistens och därmed diabetes typ 2 (Groop et al., 2009).  

Diagnos och behandling  

Diagnosen ställs genom två olika blodprover. Det ena provet är ett korttidssockervärde (P-

glukos) som visar vad blodsockret är just nu. Det andra provet är ett långtidssockervärde 

(HbA1C) vilket visar medelvärdet på patientens blodsocker de senaste 6–12 veckorna. Om 

båda testerna bekräftar värden utanför referensramarna, ställs diagnosen (Hedin & Löndahl, 

2016; Skafjeld & Graue, 2013).  

Målet med behandlingen av diabetes typ 2 är att hålla blodsockernivåerna i ett stabilt läge 

och därmed minska risken för symtom och komplikationer (Gao et al., 2013; Socialstyrelsen, 

2018). Första behandlingsalternativet är livsstilsförändringar, även kallat egenvård, som 

omfattar bland annat ökad fysisk aktivitet, hälsosam kost, rökstopp och viktminskning vid 

behov (Ericson & Ericson, 2012; Kousar et al., 2016). Läkemedel i tablettform används när 

livsstilsförändringarna inte är tillräckliga för att behålla ett stabilt blodsockervärde. Effekten 

av läkemedlen utvärderas med kontroller av HbA1C. I vissa fall kan även insulininjektioner 

komma att bli nödvändiga. Om patienterna har högt blodtryck och högt antal blodfetter kan 

blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel behöva användas i syfte att motverka 

komplikationer (Eliasson & Nilsson, 2009; Ericson & Ericson, 2012).  

Komplikationer   

Trots att behandlingen för diabetes typ 2 har förbättrats avsevärt ger sjukdomen fortfarande 

upphov till flertalet olika komplikationer som kan vara en följd av dålig följsamhet i 

behandlingen (Mulder, 2008). Patienter med diabetes typ 2 får med tiden en påverkan på 

blodkärlen som gör dem stela och trånga vilket leder till en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke och njurskador (Ericson & Ericson, 2012). Risken att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar ökar med två till fyra gånger för de människor som har diabetes typ 2 i 

jämförelse med de utan diabetes (Rosengren, 2018). Påverkan på blodkärlen kan också ge 

upphov till försämrad syn eller blindhet samt svårläkta sår som kan leda till amputation 

(Ericson & Ericson, 2012). Till följd av att egenvården är komplex och i många situationer 



3 

 

svårhanterlig, är det inte ovanligt att patienterna också drabbas av mentala påfrestningar 

(Adamson et al., 2009).  

Egenvård vid diabetes typ 2  

Egenvård är de åtgärder patienten själv kan vidta för att behandla helt eller delar av sin 

sjukdom. Det är den mest omfattande omvårdnaden vid diabetes typ 2 som dessutom är den 

mest effektiva behandlingsformen. Det är en komplex behandlingsform som är utformad för 

människans behov och förväntningar. Behandlingen berör individuella livsstilsförändringar 

såsom fysisk aktivitet och bra kost (Berne & Sörman, 2009; Ekman et al., 2011; Johansson 

& Leksell, 2009; Kousar et al., 2016). Genom god kosthållning finns möjlighet att undvika 

blodsockersvängningar och i längden minska risken för komplikationer. Det som främst 

påverkar blodsockret är kolhydrater, medan fett och proteiner inte påverkar blodsockernivån 

väsentligt. Därför är det av vikt att välja kolhydrater av rätt form, såsom fullkornsprodukter 

som inte ger samma hastiga blodsockerstegring som snabba kolhydrater (Aas, 2006). Fysisk 

aktivitet har effekten att minska insulinresistensen och ökar musklernas förmåga att ta upp 

glukos som i sin tur motverkar blodsockerstegringar. Dessutom ger god kosthållning och 

motion upphov till viktminskning (Ericson & Ericson, 2012; Wallberg-Henriksson & Krook, 

2009). Flera patienter kan ha svårt att ta till sig och bevara egenvårdsbehandlingen, men 

också att ändra på sina dagliga rutiner utifrån livsstilsförändringarna. För att då bidra till ett 

ökat engagemang till förändring måste patienterna själva känna att dem har kontroll och kan 

hantera sin sjukdom. Viktigt är också att patienterna har ett mål med behandlingen eftersom 

det underlättar engagemanget (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas, & Carlström, 2012). 

Dessutom behöver patienterna vara medvetna om de hinder som kan uppstå i egenvården, 

för att därefter kunna hantera hindren mer effektfullt. Slutligen behöver patienterna få 

möjligheten att känna en meningsfull vardag samtidigt som behandlingen inte inkräktar på 

det privata livet (Rosenbek-Minet et al., 2011). Till följd av svårigheter kan patienterna 

behöva ha kontinuerlig kontakt med en sjuksköterska (Thepwongsa, Muthukumarb & 

Kessomboona, 2017).  

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskans yttersta ansvar är att hjälpa patienter upprätthålla, återfå eller förbättra hälsa 

och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans ska utgå från 

patientens perspektiv och identifiera patienternas behov, sjukdomsbild samt förmåga till 

förändring. Sjuksköterskan kan välja att först bemöta patienten med öppna frågor för att få 

reda på vad patienten redan vet och inte vet. Därefter fortsätter sjuksköterskan att bemöta 

patienten med frågor och utifrån frågorna upptäcks behoven. Sjuksköterskans arbete med 

öppna frågor till och från patienten kan dessutom bidra till ett ökat engagemang och 

förståelse hos patienten. Slutligen kan sjuksköterskan utbilda, instruera, vägleda och stödja 

patienten i sin sjukdom samt motivera patienten genom samtal (Crangle et al., 2016; 

Thepwongsa et al., 2017). Med motiverande samtal är målet att öka patientens intresse till 

beteendeförändringar. Vården grundar sig i att patienterna står i fokus samtidigt som deras 

ställning ändras från passiv till aktiv, med syftet att hantera sin behandling självständigt 

(Heinrich, Candel, Schaper & de Vries, 2010; Ekman et al., 2011). Egenvården ska planeras 
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i samråd med patienterna för att respektera patientens autonomi och integritet. En 

individuellt upplagd plan ökar möjligheten för en god följsamhet. Sjuksköterskan ska sedan 

följa upp den tidigare planerade egenvården, då den kan komma att omprövas för förbättrat 

resultat (SOSFS 2009:6; Johansson & Wredling, 2012). Till följd av att sjuksköterskan 

bidrar med stöd, ökad förståelse känsla av engagemang, kontroll och en meningsfull vardag 

förbättras patientens vilja till egenvård och empowerment (Thepwongsa et al., 2017; 

Funnell, 2012). Slutligen kan den ökade egenvårdsfömågan förbättra patientens värde av 

HbA1C och P-glukos och därmed minska risken för komplikationer (Thepwongsa et al., 

2017).  

Livsvärld   

Livsvärld omfattar hur vi upplever oss själva och andra, samt hur varje enskild människa ser 

på världen. Den personligt levda kroppen är den fasta punkten i livsvärlden som i sin tur 

omfattar egna minnen, erfarenheter, intryck, tankar, känslor och insikt i allt som berör 

människan (Dahlberg & Segesten, 2010). För patienter med diabetes påverkas livsvärlden 

då de ställs inför en helt ny livssituation. Egenvård, livsstilsförändringar och rädsla för 

komplikationer utgör den nya vardagssituationen som måste hanteras dygnets alla timmar 

(Johansson & Leksell, 2009). I livsvärlden upplevs både hälsa och välbefinnande men också 

lidande, som kan utspela sig i olika former. Vad som också är individuellt är människans 

upplevelse av livskvalité som utformas och upplevs beroende på hur han eller hon uppfattar 

sin hälsa och sitt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Hälsa och välbefinnande  

Världshälsoorganisationens (WHO; 1946) definition av hälsa “är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är detta 

mer ett ideal än en sanning. Wiklund (2003) & Klang, Thorell-Ekstrand, Kozier, Erb, 

Berman och Snyder (2014) menar att hälsan är relativ. Det innebär att varje människa 

upplever sin hälsa individuellt och att den inte kan jämföras med någon annan. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har som mål att varje människa ska uppleva hälsa och god 

livskvalité. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att en människa söker vård när upplevelsen 

av hälsa störs eller hotas med intentionen att återfinna god hälsa. Därför bör det primära 

målet som sjuksköterska vara att stödja människans hälsoprocess för att återfå hälsan. Ekman 

et al. (2011) & Klang et al. (2014) & Wiklund (2003) menar att det är viktigt att arbeta 

personcentrerat eftersom ingen hälsa är gemensam. Personcentrerad vård fördjupar 

kontakten mellan patient och sjuksköterska. Detta gör att patienter skapar ett förtroende för 

sjukvården och därmed ger förbättrade resultat gällande patientens hälsa. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att människan, trots sjukdom, kan uppleva hälsa vilket också 

bekräftas i Eriksson (1994) som beskriver hälsokorset (Bilaga 1). Allt beror på hur 

människan förhåller sig till sin situation och sjukdom. Med god personcentrerad vård och 

god förmåga till att själv kontrollera sin sjukdom, kommer människan uppleva hälsa och 

välbefinnande trots sin sjukdom. Rosengren (2018) förklarar att en upplevelse av 

självkontroll och god behandling kan bidra till att patienter med diabetes typ 2 ökar sitt 

välbefinnande och kan leva ett fullt normalt liv.     
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Lidande   

Människan lider om upplevelsen av hälsa och välbefinnande hotas eller riskerar att hotas. 

Lidande drabbar varje människa, men beroende på hur vi förhåller oss till det skapas olika 

upplevelser. Lidande kan bryta ner människan, för att sedan utvecklas på nytt. 

Sjukdomslindande grundar sig i sjukdomen och dess komplikationer. Hit relateras de fysiska 

åkommor relaterat till sjukdomen, men också de inskränkningar på människans liv som leder 

till begränsningar (Arman, 2015; Wiklund, 2003). Vid diagnostisering av en kronisk 

sjukdom som diabetes typ 2 infinner sig patienten i en omfattande dialektik mellan sig själv 

och världen hon lever i. Processen är konstant men skiftar i intensitet beroende på vart i 

situationen hon befinner sig i. Ofta får sjukdomen och sjukdomsupplevelserna prioritet i 

människans liv vilket gör att fokuset hamnar på det människan tror hon inte klarar av. Detta 

gör att människan kan drunkna i den sjukdomsupplevelse hon upplever som överväldigande 

(Hörnsten & Lundman, 2012). Tankar kring vad sjukdomen kommer föra med sig kan leda 

till skräck, ängslan och därmed lidande. Vad kommer hända nu och hur kommer jag ta mig 

vidare med detta? Att inte kunna leva upp till sina egna och omvärldens förväntningar kan 

skapa en stress hos människan. Den förändrade livssituationen kan komma bli mer 

svårhanterlig med alla livsstilsförändringar som måste ske (Arman, 2015). Patienten kan ha 

svårt att ta sig ur det på egen hand. Därför är sjuksköterskans roll att stödja och motivera 

patienten att ta sig framåt för att förbättra patientens livssituation (Thepwongsa et al., 2017). 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och trots att den medicinska utvecklingen går framåt 

fortsätter omfattningen av sjukdomen och dess komplikationer att öka drastiskt. Orsaken kan 

bland annat bero på övervikt, dålig kosthållning och inaktivitet. Med en komplex 

behandlingsform som kräver både tid, energi och engagemang kan det upplevas svårt att 

integrera den i vardagslivet. Människor har generellt svårigheter att bryta mönster och vanor 

och patienter med diabetes typ 2 är inget undantag. Det är därför essentiellt att patienter med 

diabetes får kunskap och information om sjukdomen för att undvika komplikationer som kan 

leda till försämrad hälsa och livskvalité.  Samtidigt är upplevelsen av diabetes typ 2 

individuell vilket gör att behandlingen måste anpassas till varje patient för att tillfredsställa 

behoven. Genom att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 kan 

sjuksköterskor handha ett hjälpmedel för att minska patienternas lidande och ge förståelse 

för den situation de befinner sig i.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.  
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METOD 

För att besvara uppsatsens syfte har metoden litteraturöversikt använts. En litteraturöversikt 

innebär enligt Friberg (2017b) en granskning av redan befintliga data som bryts ner och 

sedan sammanställs i en ny helhet. Majoriteten av artiklarna skulle vara kvalitativa, men en 

öppenhet för kvantitativa artiklar fanns. Metoden valdes för att kunna kartlägga kunskapen 

inom området för att få mer detaljerad kunskap och djupare förståelse.  

Urval 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle handla om patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. För att få 

en bredare bild av hur det upplevs att leva med diabetes typ 2 skulle artiklarna vara skrivna 

om vuxna kvinnor och män över 18 år, oavsett religion och land. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och vara publicerade mellan 2004–2018 för att försäkras om att 

kunskapen var aktuell. Artiklarna skulle främst baseras på kvalitativ forskning för att få en 

mer ingående förståelse av patienters upplevelser. Ett tydligt etiskt övervägande skulle 

finnas för att säkerställa att varje medverkande persons uppgifter hanterats konfidentiellt 

samt att inga personer var tvingade till att delta. Samtliga artiklar skulle också vara 

vetenskapligt granskade, också kallat peer review. Enligt Östlundh (2017) är detta en 

kvalitetsgranskning av ämnesexperter som indikerar att artiklarna håller en hög standard.  

Exklusionskriterier 

Review-artiklar exkluderades då endast primärkällor var aktuella, detta för att minska risken 

för omvärderade sekundärkällor. Artiklar skrivna ur anhörigperspektiv eller 

sjuksköterskeperspektiv. 

Datainsamling 

Datainsamlingen som genomfördes var en systematisk datainsamling från databaserna 

CINAHL och Medline som enligt Högskolan i Skövde (2018) är databaser med artiklar och 

tidskrifter inom hälso- och vårdvetenskap. Trunkeringstecken (*) och boolesk söktekning 

med operatorn AND användes enligt Östlundh (2017). Trunkeringstecken användes för att 

få med alla böjningsformerna för de valda sökorden och operatorn AND användes för att få 

alla sökord kombinerade med varandra. Sökorden som användes var depression*, 

experience*, health*, improving*, “knowledge about”, life*, “life style change*”, living*, 

patient*, “patient experience”, psycological*, "type 2 diabetes” och wellbeing*. Bilaga 2 

visar tillvägagångssätt, sökkombinationer och sökresultat. Artiklar valdes ut efter att ha läst 

titlar och abstrakt som verkade relevant för syftet. Artiklar som visade sig kunna svara på 

studiens syfte lästes i helhet och granskades i Fribergs (2017c) granskningsmall (Bilaga 3). 

En kvalitetsgranskning innebär att kvalitén av texten bedöms och granskas noggrant där 

delar av texten exkluderas och andra delar inkluderas. Den text som inkluderades 

analyserades därefter. Textens resultat är inte enbart det intressant, utan även 
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utgångspunkten och syftet med resultatet (Friberg, 2017b). De artiklar som bedömdes vara 

av god kvalité användes i resultatet. Elva artiklar valdes ut till analysen. 

Analys 

Analysen utgick ifrån Friberg (2017a) och följdes steg för steg. De utvalda vetenskapliga 

artiklarna lästes flera gånger enskilt av uppsatsförfattarna för att förstå innehåll och 

sammanhang, med fokus på resultatet. Alla artiklarnas resultat har lästs noga för att kunna 

skapa en tillräcklig kännedom att de kan återberättas i stora drag (Bilaga 4). Enskilt 

markerades de delar i resultatet som svarade på uppsatsens syfte. Nyckelfynden skrevs ner 

på papper och färgkodades utefter likheter och skillnader för att sedan kunna kategoriseras 

under olika områden. Nyckelfynden diskuterades tillsammans och sedan lästes artiklarna 

igen för att kunna identifiera varje författares enskilda nyckelfynd. De utvalda områdena 

sammanfattades och skapade en ny helhet som presenteras i uppsatsens resultat. Fem 

områden identifierades. 

Etiska överväganden 

Vad gäller medicinsk forskning ska den enligt helsingforsdeklarationen alltid värna om 

människans rättigheter och intressen före den svarar på studiens syfte (The World Medical 

Association, 2018). Gällande referenser i forskningen ska dessa hanteras och redovisas 

regelrätt samt undersöka vilka etiska ställningstagande som vidtagits i artiklarna. 

Individsskyddskravet preciseras genom att etiska krav fullföljs och de fyra 

huvudkategorierna är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). I artiklarna som valdes ut till uppsatsen har 

artikelförfattarna tagit hänsyn till dessa aspekter. De etiska kraven har reflekterats och 

diskuterats med avsikt att bedöma om artiklarna är aktuella att använda i resultatet. Källorna 

i uppsatsens resultat ska tydligt redovisas i ändamål att enkelt kunna jämföra texten med 

primärkällan. Artiklarna har granskats enligt Fribergs (2017c) granskningsmall för kvalitativ 

och kvantitativ forskning där en kategori benämner forskarens etiska övervägande. Detta 

innebär att samtliga artiklar har erhållit etiskt tillstånd för att kunna genomföra forskning.  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom 5 områden som alla representerade patienters upplevelser av att leva 

med diabetes typ 2:  

• Lära känna sjukdomen genom kunskap och information  

• Påverkad livsvärld 

• Förändring i levnadsvanor och livsstil efter sjukdomsdebut  

• Mental påfrestning  

• Att hitta motivation till förändring  

Lära känna sjukdomen genom kunskap och information 

De patienter som saknade kunskap om sjukdomen reflekterade naivt i början av diagnosen. 

Det uppstod tankar och funderingar kring orsaken till att de drabbats av diabetes. Dålig 

kosthållning, sociala faktorer, ärftlighet, naturliga skäl, hög ålder, svaghet och guds vilja var 

några av spekulationerna (Crowe et al., 2016; Hörnsten et al., 2004). Oavsett orsak till 

sjukdomen var det viktigt att komma till insikt och acceptera den situation de befann sig i. 

Först efter att patienterna accepterat och börjat integrera sin sjukdom i vardagen började de 

söka information genom olika källor med syfte att de ville få en klarhet över sjukdomen och 

en förståelse för vad den innebar. Internet, tidningar, böcker, vårdgivare, utbildningar och 

andra patienter blev källor för informationen de sökte efter (Areshtanab et al., 2018; Ball et 

al., 2015).  

När patienterna var nydiagnostiserade fick patienterna genom utbildningar ta del av 

information och kunskap om vad diabetes typ 2 är och vad sjukdomen hade för betydelse i 

livet. Generellt valde utbildningarna att fokusera på komplikationerna relaterat till diabetes 

vilket gav deltagarna en förståelse för hur viktigt det var att ta hand om och hantera sin 

sjukdom (Herre et al., 2016; Noroozi et al., 2018). Utefter den nya informationen började 

patienterna bilda sig en egen uppfattning om sjukdomen, vad orsaken var, varför de drabbats 

samt vilka konsekvenser och följder de står framför (Areshtanab et al., 2018). Utbildningen 

innehöll delar som visade hur de skulle ta ställning till olika värden vid 

blodsockerkontrollerna (Herre et al., 2016). De blev uppmanade att mäta blodsockret innan 

och efter fysisk aktivitet eller matintag för att visa patienterna tydliga förändringar för vilken 

effekt det hade på blodsockret. Patienterna upplevde att det skapades en ökad medvetenhet 

då de fick en tydlig bild på hur egenvården kunde ge resultat. Att lära sig genom konkreta 

och praktiska övningar gav patienterna ett nytt perspektiv. Att veta vad som påverkar och i 

vilken grad gör att patienterna kan undvika de fällor som finns och därmed hålla blodsockret 

på en balanserad nivå (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016; Laursen et al., 2017). Att 
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kontrollera sitt blodsocker två timmar efter matintag förhindrade att patienterna åt mellan 

måltiderna då värdena visade sig ligga inom referensramarna. Vid avsaknad av tydliga 

instruktioner och information för hur de skulle sköta sina blodsockerkontroller upplevde 

patienterna rädsla och osäkerhet som förhindrade utförandet. Fick istället patienterna 

möjligheten till att koppla blodsockerkontrollerna samt informationen om egenvården till 

praktiska moment kände de sig mer självsäkra och samtidigt fick de en ökad förståelse av 

egenvårdens betydelse (Brackney, 2018).  

Vissa patienter ansåg att sjuksköterskan inte var tillräckligt kunnig, informativ och 

uppdaterade om de senaste behandlingsformerna. Det resulterade i att patienterna ansåg att 

de inte fick tillräckligt med information för att tillfredsställa sina behov. Patienterna beskrev 

att de knappt fick ta del av någon information utöver att de hade blivit tilldelats en broschyr 

om diabetes typ 2. Det kunde därmed orsaka en frustation och ett missnöje mot 

sjuksköterskan vilket orsakade att patienterna inte alltid kontaktade hälso- och sjukvården, 

även fast de i själva verket var i behov av det. Avsaknad av information resulterade samtidigt 

i att patienterna inte förstod allvaret med konsekvenserna och komplikationerna som 

sjukdomen kunde orsaka (Crowe et al., 2016; Rasmussen et al., 2016). Patienterna upplevde 

därför en osäkerhet, bland annat hur de skulle utföra egenvården korrekt utifrån olika 

situationer eller vad som vad som var effektivt och ineffektivt (Crowe et al., 2016; Herre et 

al., 2016). Dessutom kunde patienter uppleva att sjuksköterskan hade en attityd som visade 

att de inte verkade intresserade eller hade ont om tid och därav lyssnade dem inte på 

patientens behov samt intressen (Ball et al., 2015; Penckofer et al., 2007). Som förslag till 

förbättring ansåg patienterna att mer flexibla vårdtimmar, användning av sociala medier 

samt smartphones skulle kunna underlätta kommunikationen och göra det möjligt för en 

bättre hantering av sin diabetes (Rasmussen et al., 2016).  

Patienterna fick förståelsen att det inte var omöjligt att hantera och leva med sin diabetes och 

nämnde det som: ”om de klarar det, klarar jag det” (Crowe et al., 2016; Laursen et al., 2017). 

Genom att lära sig av varandra skapades möjligheter som skulle komma underlätta för 

framtida hantering av sjukdomen. Kunskapen hos parterna ökade i form av utbyte av 

erfarenheter och metoder i hanteringen av diabetes typ 2. Ytterligare kunde de inspirera, 

motivera och uppmuntra varandra då de hade liknande erfarenheter (Herre et al., 2016; 

Laursen et al., 2017; Noroozi et al., 2018; Rasmussen et al., 2016). Patienterna kunde sedan 

dra paralleller mellan andras hanteringar och sina egna val i behandlingen med syfte att få 

ut det bästa av bådas hantering (Crowe et al., 2016; Herre et al., 2016). Efter träffarna fick 

patienterna ställa frågor och skapa en bättre förståelse om sjukdomen och hantera symtomen 

genom att sjuksköterskan kunde förklara och undervisa på enklare sätt. Lärandet genom 

undervisning och instruktioner resulterar i bättre kunskap om hantering av sjukdomen. 

Patienterna kände sig mer självsäkra, engagerade och motiverade. Diskussioner bland 

patienterna ledde till en ökad förståelse och känsla av delaktighet (Herre et al., 2016).  

Påverkad livsvärld  

Reaktionen för den nya livssituationen efter diagnosen var unik och individuell. Vissa 

patienter hade det lättare att acceptera den nya situationen som uppstod. Att diagnostiseras 
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med diabetes typ 2 var antingen en väntad eller oväntad reaktion beroende på vilka tidigare 

erfarenheter patienterna hade. Känslorna som uppkom var chock, lättnad eller ett 

uppvaknande. Många patienter förnekade också att diagnosen var verklig och att det måste 

skett något fel i diagnosisteringen (Areshtanab, Moonaghi, Jouybari, Zamanzadeh & 

Ebrahimi, 2018; Ball et al., 2015; Brackney, 2018; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). 

Patienterna förklarade att de sökt för symtom som ökad törst och trötthet och därmed velat 

få hjälp med det, inte gå hem med nya problem (Crowe et al., 2016). För de patienter som 

var medvetna om sin övervikt eller hade föräldrar som hade diabetes typ 2 var generellt mer 

förberedda på diagnosen och såg det som en tidsfråga innan de själva skulle drabbas 

(Brackney, 2018; Hörnsten et al., 2004). För andra patienter som inte trodde att de var i en 

riskzon för att bli drabbade blev reaktionen chockerande när de fick höra om diagnosen och 

kunde inte förstå varför de blivit drabbade. Medan andra patienter, som aldrig hade hört talas 

om sjukdomen ansåg att det var ett mysterium till varför de hade drabbats (Ball et al., 2015; 

Crowe et al., 2016). Diagnosen fick patienterna att inte längre känna sig oövervinnerliga och 

efter bekräftandet av sjukdomen ställdes de inför en ny komplex livssituation som skulle 

förändra hela livsvärlden (Brackney, 2018; Hörnsten et al., 2004). Allteftersom tiden 

fortskred och efter ytterligare repetitioner av bekräftande tester för diagnosen började 

patienterna dock att bli allt mer accepterande mot sin sjukdom (Areshtanab et al., 2018; 

Brackney, 2018).   

Efter att patienterna börjat acceptera sin sjukdom förmedlades dem med information från 

sjuksköterskan som gav varierade reaktioner. De patienter som upplevde sig mer 

hälsosamma ansåg att informationen som de fick ta del av var mindre trovärdig medan de 

som upplevde sig själva mer ohälsosamma ansåg att de blev överkörda av information. 

(Laursen et al., 2017). Några ansåg också att de ställdes inför alldeles för höga krav. De 

upplevde att de inte hade tiden till att utföra någon fysisk aktivitet eller att de hade ett fysiskt 

krävande arbete som medförde att de inte kunde förändra sina matvanor (Crowe et al., 2016). 

Vid diagnosisteringen av diabetes var det fåordig information gällande de kostförändringar 

som gavs ut. Av sjuksköterskan fick de en lista på vad de inte fick äta vilket för dem inte var 

en positiv upplevelse. Situationen var nu fylld med känslor och hinder där intrycket var att 

de knappt fick konsumera någon kost. Vid ett senare tillfälle fick de istället information om 

vad de fick äta. Nu fick de istället en ny bild och såg då möjligheter för att klara av 

kostförändringarna som då upplevdes mer positiva vilket fick patienterna känna att de kunde 

klara av det (Ball et al., 2015; Herre et al., 2016). Att ständigt tänka på vad som är korrekt 

att konsumera, hur mycket och hur ofta kunde dock upplevas som påfrestande då det ofta 

var svårt att begränsa kosten. Patienterna upplevde det också lätt att falla tillbaka i gamla 

rutiner (Ball et al., 2015). 

Förändring i levnadsvanor och livsstil efter sjukdomsdebut  

Att förändra levnadsvanorna efter sin diabetes var inte bara krävande, utan tog också mycket 

tid och energi från patienterna. De behövde därför värdera sin tid och energi för att välja vad 

som skulle prioriteras. Dock kunde de uppleva att andra problem eller situationer ansågs som 

högre prioritet eller uppskattades mer och tog därför istället upp den tid och energi från 

hanteringen av sin egenvård (Hörnsten et al., 2004). Även fast många av patienterna förstod 

allvaret med sjukdomen och vikten av att förändra levnadsvanorna kunde de uppleva 
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förändringarna mer som en plåga än som en fördel. De menade att komplikationerna av 

diabetes typ 2 kunde vara svåra att leva med, men att förändra livsstilen var ännu värre 

(Laursen, Frølich & Christensen, 2017). De problematiska förändringarna i vardagslivet 

kunde uppstå i samband med att rutinerna förändrades. Bland annat när de lämnade hemmet, 

flyttade till ny bostad, gick till arbetet, bytte arbetsplats, började studera, ingick i ny relation 

eller blev förälder. De nya livssituationerna resulterade i att de tidigare inpräntade rutinerna 

rubbades och nya blev tvungna att skapas (Penckofer et al., 2007; Rasmussen, Terkildsen, 

Livingston, Dunning & Lorentzen, 2016). Alla förändringar i livet kunde orsaka att 

patienterna upplevde minskad livskvalité på grund av att allt fokus alltid låg på att 

kontrollera sjukdomens symtom. Dessutom upplevde patienterna att förändringarna i 

vardagslivet var bland den största orsaken till att det bildades problematik för hanteringen 

av diabetes (Penckofer, Ferrans, Velsor-Fredrich & Savoy, 2007; Rasmussen, 2016). Precis 

som de flesta vuxna människor spenderade också patienter med diabetes typ 2 en väldigt stor 

del av sitt liv på arbetsplatsen. Arbetsplatsen hade därför en stor påverkan på hanteringen av 

symtomen. Skiftarbete, högt arbetstryck och kollegor som inte förstod patientens behov i 

kombination med korta lunchraster kunde leda till en förhindrad egenvård (Sato & 

Yamazaki, 2012). För att kunna hantera förändringarna till de nya levnadsvanorna ansåg 

patienterna att de skulle behöva hitta en bättre balans mellan arbetet, familjen och sin egen 

behandling. Livsstilsförändringarna var svåra och orsakade att blodsockervärdena 

försämrades då rutinen för att upprätthålla optimala värden tog för mycket tid av det 

vardagliga livet (Penckofer et al., 2007; Rasmussen, 2016).  

Mental påfrestning  

Patienterna uppgav att de kunde uppleva en känsla av skuld då de kände av att sjukdomen 

påverkade deras mentala hälsa. Känslan av skuld kunde till exempel uppkomma när 

symtomen av ostabilt blodsocker påverkade det dagliga livet. Patienter fick då skuldkänslor 

och en påminnelse om att de inte hade gjorde tillräckligt för att hantera sin diabetes, vilka de 

ansåg berodde på lathet. Känslan av skuld kunde i sin tur göra att de upplevde nedstämdhet. 

Detta resulterade bland annat i att hanteringen av livsstilsförändringarna minskade och 

risken för komplikationerna ökade (Rasmussen et al., 2016). Känslan av skuld kunde bli 

värre när de upplevde att de blev dömda av andra. De kunde uppleva att andra utstrålade en 

negativ stereotyp och därmed kunde patienterna känna sig diskriminerade. Känslan av att bli 

diskriminerad gjorde att de begränsade sitt liv och ville exempelvis inte lämna hemmet. 

Patienterna som var medvetna om att de inte hade hanterat symtomen av sin diabetes utifrån 

egenvårdsplanen vågade heller inte ställa frågor till sjuksköterskan. De upplevde en känsla 

av skam och rädsla över att bli kritiserade. Resultatet blev därför avsaknad av värdefullt 

informationsutbyte mellan parterna. Skuldkänslorna och upplevelsen av att bli dömd ökade 

genom att media, vårdgivare, familj och vänner brännmärkte dem som om det var deras eget 

fel. Patienterna menade att dessa parter ständigt påminde dem och andra människor runt om 

dem att orsaken till deras diabetes berodde på att dem själva hade levt ett ohälsosamt liv. För 

att inte bli dömd som lat och oansvarig över sin hälsa valde också patienterna att inte nämna 

eller visa sin sjukdom på arbetsplatsen (Hörnsten et al., 2004; Rasmussen et al., 2016). De 

patienterna som mer frekvent deltog i arbetsrelaterade aktiviteter upplevde mindre oro i 

arbetet då de inte behövde dölja sin sjukdom. Kollegorna hade då ofta en större förståelse 

över patientens behov och besvär, samtidigt som patienten fick en tillit till kollegorna som 
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kunde resultera i en bättre hantering av sjukdomen på arbetsplatsen (Sato & Yamazaki, 

2012).  

Känslan av ångest kunde uppstå i samband med att patienterna oroade sig för 

komplikationerna som deras diabetes kunde bidra med. Det kunde även uppstå oro av att 

komplikationerna skulle bidra till att patienterna inte längre kunde hantera sin diabetes och 

istället skulle behöva bli beroende av andra. Utöver oron över komplikationer kunde 

ångesten uppstå av ekonomiska skäl. Patienterna upplevde att kostnaden för 

diabetesbehandlingen kunde bli hög på grund av att den hälsosamma kosten och den fysiska 

aktiviteten bidrog till ökade utgifter (Penckofer et al., 2007). Planerade möten med vården 

tog tid och förhindrade patienterna att genomföra fullständig tid på arbetet vilket i sin tur 

bidrog till att inkomsten försämrades. Resultatet blev att de undvek att ta ut semesterdagar 

och att de arbetade mer övertid samtidigt som det kunde resultera i att deras diabetes 

förvärrades (Sato & Yamazaki, 2012). I kontrast undvek vissa patienter att boka in vårdtider 

eller sjukanmäla sig även fast de egentligen inte var i stånd för att kunna utföra arbetet. 

Samtidigt upplevde patienterna ångest för att deras diabetes inte behandlades optimalt och 

att det skulle bidra till ökad risk för komplikationer. Komplikationerna kunde i sin tur 

innebära att patienterna skulle bli tvungna att vara borta en längre tid från arbetet och förlora 

ytterligare inkomst (Rasmussen et al., 2016).  

Att lida av depression i kombination med diabetes var inte ovanligt. Diabetes typ 2 kunde 

orsaka att patienten drabbades av en depression till följd av att behandlingen för diabetes är 

komplex, svårhanterlig och ständigt påverkande på patientens livsvärld. Patienterna kan 

uppleva en mental påfrestning av att ständigt behöva tänka på och anpassa sitt liv efter 

sjukdomens krav (Hörnsten et al., 2004; Noroozi et al., 2018). De beskriver hanteringen av 

sjukdomen som att det var en ett pågående krig eller som en tävling mot tiden, de inte kan 

vinna. Uppkomsten av depressionen och de mentala påfrestningarna associerades mest hos 

de patienter som var eller är överviktiga samt hos de som tidigare har historik av depressiva 

känslor (Noroozi et al., 2018; Rasmussen et al., 2016). Dessutom kunde depression uppstå 

genom att patienterna upplevde att de hade arbetat förebyggande för att förhindra symtom 

trots att de fortfarande fanns kvar. Därmed fick patienterna minskad motivation eller 

försämrad inställning till egenvård samt upplevde hopplöshet. Depressionen i sin tur kunde 

förvärra patientens sjukdom genom att påverka faktorer som till exempel 

blodsockerreglering och eventuella åtgärder, vilka var betydelsefulla för hantering av 

symtomen. (Noroozi et al., 2018). Depression i kombination med minskad motivation till 

egenvård ledde till att patienterna motionerade mindre och konsumerade mer ohälsosam 

kost. Dessa val kunde eskalera och förvärra depressionen. De ansåg att de borde vetat bättre, 

inte ätit den ohälsosamma kosten och istället fokuserat på att förhindra symtomen (Penckofer 

et al., 2007). Depressionen ledde till försämrad sömn, hygien och intervall mellan 

blodsockerkontrollerna och därmed ökad risk för komplikationer (Noroozi et al., 2018). 

Depressionen upptäcktes oftast inte av hälso- och sjukvården utan istället var det patienterna 

själva som kom till insikt av tillståndet. Detta resulterade i att behandling för depression 

uteblev eller försenades (Penckofer et al., 2007). Att patienterna upptäckte och kände 

symtom var en viktig kunskap för att kunna motverka, hantera och kontrollera en depression. 

Dock uppgav flertalet patienter att de saknade kunskap för att upptäcka eventuella 

förändringar och symtom som kan ha kommit efter sjukdomen. Därför ansåg dem att de 
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kunde vara i behov av att lära sig metoder för att hantera och kontrollera depressionen i syfte 

att kunna hantera sin diabetes optimalt (Noroozi et al., 2018; Penckofer et al., 2007). 

Att hitta motivation till förändring  

Alla patienter såg inte bara sjukdomen som negativ. Vissa upplevde sin diabetes som en 

rättvisa efter det ohälsosamma liv som de tidigare levt. Diagnosen kunde upplevas som 

positiv eftersom behandlingen blev en ny start till en mer hälsosam livsstil. De hade tidigare 

försökt att förändra sin livsstil under en längre tid men stött på svårigheter, som till exempel 

motivationsbrist eller inte visste hur de skulle gå till väga (Crowe et al., 2016; Herre et al., 

2016; Hörnsten et al., 2004; Rasmussen et al., 2016). Patienterna insåg att de inte kunde 

ignorera konsekvenserna av sjukdomen och om de inte förändrade sin livsstil och 

levnadsvanor. Utan åtgärder och förändringar skulle det resultera i allvarliga komplikationer. 

Den ökade motivationen till förändring kunde också bero på omgivande faktorer, som att få 

möjligheten att orka leka med sitt barn eftersom till exempel tröttheten försvunnit när de 

utförde egenvården (Herre et al., 2016; Rasmussen et al., 2016). Patienterna menade att 

diagnosen gav dem en ökad motivation vilket kunde göra det möjligt för dem att uppnå de 

livsstilsförändringarna som de tidigare hade strävat efter. Vissa patienter upplevde sig få en 

ny identitet efter livsstilsförändringar (Hörnsten et al., 2004; Rasmussen et al., 2016). 

Diagnosen ledde till ökad motivation och vilja till livsstilsförändringar då de insåg att livet 

hade ett högt värde. De såg nu detta som en möjlighet till att förändra sina rutiner och sätta 

in begränsningar i livet (Hörnsten et al., 2004). Patienterna som sedan tidigare upplevt sig 

själva som hälsosamma hade det lättare att förstå betydelsen av en god kost och motion samt 

hur de skulle verkställas i vardagslivet. De blev mer engagerade och upptäckte en 

tillfredsställelse i olika fysiska aktiviteter. I kontrast till att patienterna upplevde att de sedan 

tidigare hade levt ett hälsosamt liv kunde de uppleva en hjälplöshet mot sin diabetes. De 

utryckte att de redan hade levt hälsosamt och därför skulle det inte hjälpa med ytterligare 

livsstilsförändringar (Crowe et al., 2016; Laursen et al., 2017). Vissa patienter ansåg dock 

att sjukdomen inte påverkade deras liv till följd av att de inte kände av symtomen eller 

upplevde några komplikationer. De menade att så länge som de kände sig friska hade de inga 

behov av att förändra några rutiner i livet (Hörnsten et al., 2004). Patienterna som upplevde 

att sjukdomen inte kändes allvarlig hade det lättare då de inte blev lika oroliga och 

uppjagade. Detta medförde i sin tur att de fokuserade på att leva sitt vardagsliv samtidigt 

som de hanterade symtomen av sin diabetes typ 2 (Crowe et al., 2016).  

Patienterna kunde uppleva att det ständigt var problematiskt att anpassa sig till förändringar 

i livet för att kunna hantera sina symtom. Därför behövde de planera för att klara av 

förändringarna i vardagslivet och bilda en uppfattning av kontroll över tillståndet (Penckofer 

et al., 2007). Patienter upplevde att det mer eller mindre var omöjligt att inte tänka på hur 

nästa dag eller vecka skulle se ut. Det kunde orsaka en oro och påfrestning av att inte kunna 

släppa taget om sin diagnos. Planeringen fungerade som ett verktyg som underlättade 

vardagen då de inte behövde tänka lika mycket på hur nästa dag skulle se ut. De försökte 

planera och sätta upp mål för framtiden, men till följd av otålighet försökte de uppnå målen 

snabbare än planerat. Otåligheten till förändring kunde bero på oron och påfrestningen som 

sjukdomen kunde orsaka. Att ständigt försöka uppnå målen snabbare resulterade i ökade 

erfarenheter i planeringen av egenvården. Det var först när livet och rutinerna var 
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strukturerade samt förutsägbara som de kände att de hade kontroll över symtomen. Andra 

patienter tog dagen som den kom och ansåg att det inte behövde ha någon planering 

(Hörnsten et al., 2004; Rasmussen et al., 2016). Ju längre in i sjukdomsinsikten patienterna 

kom desto mer kunde de planera för framtiden. Genom att bli mer medvetna om vilka 

åtgärder som behövdes för sin diabetes började de planera in besök för bland annat fotvård 

och ögonkontroller (Herre et al., 2016).  

Som komplement till information och utbildningar fick patienterna också möjlighet att träffa 

andra patienter med diabetes typ 2 (Noroozi et al., 2018; Rasmussen et al., 2016). Genom att 

träffa andra människor som drabbats av samma sjukdom fick patienterna möjligheten att 

känna att de inte var ensamma i situationen och resulterade i en känsla av befrielse. Dessa 

människor sågs som förebilder för patienterna i hanteringen av sin diabetes. Patienterna fick 

en förståelse av att det finns andra människor som har genomgått samma sjukdomsprocess. 

Vissa hade fått genomlida den på ett värre sätt på grund av bland annat komplikationer, men 

mår ändå bra och har åstadkommit mycket i livet (Herre et al., 2016; Laursen et al., 2017; 

Rasmussen et al., 2016). Genom att de fick möjlighet att träffa någon med en värre situation 

än dem själva kunde de uppleva en större rädsla men som samtidigt fick dem att respektera 

sin diabetes. De fick se vad som kunde hända om sjukdomen förblev okontrollerad och vad 

komplikationerna kunde medföra. Detta resulterade i att patienterna lättare förstod allvaret 

med sjukdomen och dess konsekvenser samtidigt som de fick en ökad motivation till 

förändring (Crowe et al., 2016; Laursen et al., 2017; Noroozi et al., 2018).   

Målet för alla livsstilsförändringar är god hälsa och välmående. Att nå välmående är 

individuellt och finns ingen metod som fungerar för alla. Varje enskild människa behöver 

hitta sina egna metoder för att komma till den punkt då de upplever bäst hälsa och 

välmående. Att starta litet är dock ett grundrecept för alla (Areshtanab et al., 2018). För att 

inte tappa motivationen är det viktigt att endast förändra ett par saker i taget, som till exempel 

påbörja daglig motion, minska sockerintaget och genomföra blodsockerkontroller för att 

senare utöka förändringarna (Areshtanab et al., 2018; Herre et al., 2016). Motivationen till 

livsstilsförändringar ökade då patienterna uttryckte en tillfredställande känsla av att kunna 

se bra värden vid sina blodsockerkontroller. Samtidigt ansåg de sig att praktiska erfarenheter 

var en betydande faktor i inlärningen av diabetes typ 2. De valde att ta kontroll över sin 

sjukdom och därmed uttryckte att de själv skapade sina egna siffror och hade en vilja att 

förändra de värden som ansågs vara dåliga (Brackney, 2018; Herre et al., 2016). Utförandet 

av varierande behandlingsformer var ytterligare en metod för att inte förlora motivationen. 

Trots att vissa förändringar i början inkräktar på patienternas liv är det viktigt att de känner 

en meningsfull vardag, men ju längre en förändring pågår desto mer blir det en rutin i 

vardagen. Att prova sig fram genom olika alternativ och att hitta sina egna metoder samt 

vägar är receptet för framgång (Areshtanab et al., 2018; Brackney, 2018; Herre et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 

Reaktionerna över att få diabetes var individuella, men gemensamt var behovet av att lära 

sig om sjukdomen genom kunskap och information om diabetes typ 2. Kunskapen visade sig 

vara mer omfattande än de räknat med, men den skulle också visa sig vara viktig till de 
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livsstilsförändringar som behövde ske. Att skapa nya rutiner och behöva anpassa sig till den 

nya livsstilen tog både tid och energi. Att få hjälp från sjuksköterskan genom information 

och utbildning visade sig att vara bra verktyg till att hantera symtom och fördelaktigt vid 

egenvård. Att träffa andra människor i liknande situation bidrog till att patienterna inte kände 

sig ensamma utan fick känna tillhörighet och inspiration till förändringar som skulle 

förhindra komplikationer. En kronisk sjukdom som diabetes är aktiv under dygnets alla 

timmar medan hälso- och sjukvården endast är aktiv under en begränsad tid. Detta kan leda 

till problem i hanteringen av egenvården som då kan påverka livsvärlden negativt. 

Egenvården kan upplevas som övermäktig vilket kan leda till mentala påfrestningar som 

ångest och oro över komplikationerna sjukdomen kunde medföra. Utan hjälp kan detta 

resultera i att patienterna hamnar i en depression som kan orsaka försämrad 

egenvårdshantering. För att lyckas med egenvården är det av stor vikt att patienterna hittar 

motivation till förändringar. För att lyckas med att skapa nya rutiner är det viktigt att börja 

smått för att hålla motivationen uppe. Att förändra i för stora steg kommer leda till att 

patienterna förlorar motivationen snabbare än förändringarna hunnit verka. Det är viktigt att 

patienter med diabetes fortfarande upplever en meningsfull vardag för att kunna finna ork 

och motivation till att förbättra sin hälsa. Alla livsvärldar beskrivs olika vilket styrker vikten 

av att individualisera och utföra planeringen i samråd med patienten som är första steget för 

att lyckas samordna nya levnadsvanor med patientens livsvärld. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på uppsatsens syfte användes en litteraturöversikt som val av metod. 

Litteraturöversikt ansågs som ett bra val till uppsatsen då den baseras på resultaten från 

tidigare forskning som sedan sammanställs i en ny helhet. Genom att studera redan befintlig 

forskning skapas en uppfattning om hur det valda området undersökts, med vilka teorier som 

studien baserats på och hur resultatet framkommit.  Metoden ansågs som ett lämpligt val för 

att enkelt kunna samla in data i form av artiklar och få en ny förståelse och en detaljerad 

helhetsbild som berör det valda området. Nackdelen är att uppsatsförfattarna analyserar en 

redan subjektiv text vilket kan leda till att de beskrivna upplevelserna också kan innehålla 

artikelförfattarnas förförståelse vilket skulle kunna påverka artiklarnas resultat (Friberg, 

2017b). Detta kan enligt Mårtensson och Fridlund (2016) minska giltigheten då resultatet 

inte överensstämmer med uppgiftslämnarens uppfattning. Fördelen med valet av en 

litteraturöversikt är dock att det finns ett stort antal artiklar som handlar om patienters 

upplevelser av att leva med diabetes typ 2 vilket bidrog till god tillgång av data.  

För att få en djupare förståelse för uppsatsens syfte skulle också en intervjustudie kunnat 

genomföras (Priebe & Landström, (2016). En intervjustudie kräver dock både kunskap och 

erfarenhet och är ett mer omfattande arbete (Danielson, 2016) som kräver mer tid än vad 

uppsatsen tillhandahölls. Därför föll valet på en litteraturöversikt som kan mättas på kortare 

tid. Genom intervjustudier kan författarna dock förhålla sig objektiva (Danielson, 2016) till 

skillnad från litteraturöversikter där författarna blir en sekundärkälla till redan värderad data 

(Friberg, 2017b) vilket kan ses som en svaghet i uppsatsen.  För att få det likt en 

intervjustudie hade istället majoriteten av de utvalda artiklarna kvalitativa ansatser med 

intervjuer som datainsamlingsmetod. För att öka giltigheten i uppsatsen har författarna gjort 

sitt bästa för att förhålla sig objektivt till texterna och endast presentera de upplevelser som 

deltagarna beskriver. Detta innebär enligt Mårtensson och Fridlund (2016) att författarnas 

egna tankar och erfarenheter inte påverkat resultatet samt att resultatet är rimligt enligt 

deltagarnas uppfattning. 

Urval  

Artiklarna avgränsades till vuxna patienter, över 18 år, som lever med diabetes typ 2. 

Avgränsningen motiveras då diabetes typ 2 är vanligare hos äldre vilket ökar tillgången av 

data, men också för att barn och vuxna människor befinner sig i olika delar av livet vilket 

gör upplevelserna helt olika varandra. Författarna tog inte hänsyn till land eller religion 

vilket är en styrka då överförbarheten kan öka. Samtidigt kan den minska då upplevelser och 

behandling kan skilja mellan kulturer. Samtidigt ansågs det att upplevelserna var 

individuella och därmed borde inte dessa kriterier vara avgörande för resultatet. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eftersom vetenskapliga artiklar enligt Segesten (2017) 

generellt sett alltid är skriva på engelska. Artiklarna skulle främst baseras på kvalitativ 

forskning som enligt Friberg (2017a) innebär en mer ingående och djupare förståelse av det 

valda området. Då syftet var att beskriva patienters upplevelser ansågs detta som en bra 
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ansats. Artiklarna skulle visa ett tydligt etiskt övervägande då det enligt Mårtensson och 

Fridlund (2016) ökar forskningens och uppsatsens trovärdighet. Ett tydligt etiskt 

godkännande säkerställde för uppsatsförfattarna att forskningen var utförd med korrekta 

tillvägagångsätt. För att öka uppsatsens tillförlitlighet var samtliga medtagna resultatartiklar 

peer review vilket enligt Östlundh (2017) försäkrar att de är professionellt analyserade och 

därmed vetenskapligt granskade. Endast primärkällor användes då de ansågs vara mer 

detaljerade och erbjöd bättre information till att beskriva patienternas upplevelse. Samtidigt 

minskade det riskerna för omvärderade sekundärkällor som de exkluderande review-

artiklarna medförde. För att besvara uppsatsens syfte ansågs det aktuellt att utesluta artiklar 

vilka berör anhörig- och sjuksköterskeperspektiv.   

Datainsamling  

Databaserna CINAHL och Medline användes eftersom de enligt Högskolan i Skövde (2018) 

är databaser inom bland annat hälso- och vårdvetenskap. Enligt Henricson (2017) anses detta 

som en styrka då användningen av flera databaser bidrog till en ökad trovärdighet genom att 

chanserna för att finna data relaterat till uppsatsens syfte ökade. Kännedom om databaserna 

bidrog också till valet och därmed underlättades sökningarna.  Då uppsatsförfattarna endast 

hade kännedom om databaserna CINAHL och Medline valdes det att utesluta resterande 

vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2016) stärker uppsatsens pålitlighet. De valda 

sökorden (Bilaga 2) söktes i flera olika kombinationer vilket resulterar i ett varierat 

sökresultat. Utifrån sökresultatet stärktes trovärdigheten då flertalet av de valda artiklarna 

återkom i de olika sökkombinationerna (Henricson, 2017). För att optimera sökningarna 

användes boolesk sökteknik med operatorn AND som enligt Östlundh (2017) innebär att alla 

sökorden hittas i kombination med varandra. Trunkeringstecken användes för att möjliggöra 

alla böjningsformer i orden. Sökorden och kombinationerna ansågs fullständiga då flertalet 

varierande sökningar frambringade tillräckligt med artiklar för ett mättat resultat.   

Analys  

Analysprocessen utgick ifrån Friberg (2017a) och startade med att båda uppsatsförfattarna 

läste samtliga artiklar flera gånger enskilt för att få en stor förståelse av innehållet att de 

kunde återberättas i stora drag (Bilaga 4). Trovärdigheten stärks av att båda författarna 

uppfattade innehållet likvärdigt. Den stärks också av att författarna diskuterat innehåll och 

kvalité i de valda artiklarna tillsammans, där likheter och skillnader jämfördes (Henricson, 

2017). Då artiklarna var skrivna på engelska fanns dock en risk att texterna skulle misstolkas. 

Trots författarnas goda kunskaper av engelska som språk är vissa ord och 

meningsuppbyggnader svåra att översätta optimalt. Svårtydda texter diskuterades därför av 

författarna sinsemellan och med hjälp av lexikon kunde relevanta texter användas utan större 

risk för omvärderingar. Detta avser författarna var en styrka då inget relevant innehåll i 

texterna gick förlorat. Nyckelfynden markerades först enskilt och färgkodades utifrån 

likheter och skillnader för att lättare få en struktur på texterna. Artiklarna lästes igen för att 

identifiera den andre författarens nyckelfynd i sin helhet vilket stärkte trovärdigheten då det 

skapade en större förståelse för uppsatsens kommande resultat (Henricson, 

2017). Artiklarna, som var mellan 2004–2018, kan verka uråldriga men motiveras av att 

upplevelserna inte skiljer sig mellan årtalen. Resultatet ansågs dock inte vara helt överförbart 
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då de beskrivna upplevelserna inte kan representera alla patienter som lever med diabetes 

typ 2 eftersom upplevelsen ansågs vara individuell. Trots detta kan liknande upplevelser hos 

patienterna förekomma vilket gör att resultatet till viss del kan nyttjas av sjuksköterskor när 

de vårdar patienter med diabetes typ 2. 

Resultatdiskussion 

Lära känna sjukdomen genom kunskap och information  

Resultatet visar att kunskap om diabetes typ 2 varierade utifrån patienters tidigare 

erfarenheter. Gemensamt för alla var ändå att de önskade mer kunskap samt information för 

att lära sig att hantera symtom och ha kontroll på komplikationer som kan uppstå vid diabetes 

typ 2. Patienter med diabetes typ 2 behöver ständigt fatta olika beslut gällande sin sjukdom. 

Detta förutsätter att de fått en tillräckligt omfattande utbildning om sjukdomen samt 

egenvården för att kunna hantera sin vardag och alla symtom. Enligt Gagliardino et al. 

(2018) var de patienter som genomgått utbildningar om diabetes mer sannolika att utföra 

egenvården i jämförelse med dom som inte fått någon utbildning. De som genomgått 

utbildningar hade också större chans att uppnå optimala referensvärden för 

blodsockernivåer. Vidare beskriver Svedbo-Engström, Leksell, Johansson och 

Gudbjörnsdottir (2016) att deltagarna upplevde en önskan av tillhandahållas individuellt 

anpassad information för att uppnå en bättre hantering av egenvård och kunna utföra de 

livsstilsförändringar de var i behov av. Till följd av brist på individanpassad information kan 

egenvården istället upplevas problematisk (Gagliardino et al., 2018). Enligt Socialstyrelsen 

(2018) och patientlagen (SFS 2014:821) ska all information individanpassas för att främja 

patienternas autonomi och delaktighet. Sjuksköterskans engagemang i patientens liv bidrar 

till patientens delaktighet i egenvården (Johansson & Leksell, 2009). Då det är patienterna 

som själva ska utföra egenvården är det viktigt att de känner sig delaktiga i beslutsfattandet, 

detta för att öka motivationen till förändring (Alharbi et al., 2012).  Den individanpassade 

informationen grundas i att sätta patienternas behov först när de tar ställning till den 

grundläggande behandlingsplanen som innefattar bland annat livsstilsförändringar. För att 

stärka patientens integritet ska varje personalkategori som jobbar under hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2018:694) respektera patienterna för deras värderingar och behov. I 

kontrast till brist på information på grund av sjuksköterskan, kommer det leda till större 

samhällskostnader och ett vårdlidande för patienten då komplikationer är förknippade med 

ofullständig egenvård. Patienterna kommer då ha ett större vårdbehov då komplikationerna 

inte sällan leder till oförmåga att utföra egenvården (Socialstyrelsen, 2018). För att minska 

både lidande för patienten och minska samhällskostnaderna kan det vara aktuellt att erbjuda 

varje patient utbildning anpassad efter deras behov. Då både tid och ekonomiska resurser är 

en bristvara inom hälso- och sjukvården kan det vara svårt att erbjuda varje patient enskild 

utbildning. Genom att genomföra grupputbildning i små grupper som har liknande behov 

ger det möjlighet att individanpassa informationen mer än om det skett i större grupper.  
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Påverkad livsvärld  

Det framkom även i resultatet att många människor sökt vård för symtom de upplevde som 

problematiska. Utan tankar på att diagnostiseras med en kronisk sjukdom kom resultatet av 

provsvaren som en chock då de diagnostiserades med diabetes typ 2. Med nya 

omständigheter framför sig kom livsvärlden att påverkas då de stod inför en helt ny komplex 

livssituation som i början begränsade vardagslivet. Detta framkommer även i Whittemore, 

Chase, Mandle och Roy (2002) där patienterna upplevde begränsningar i livet efter de 

diagnosisterats med diabetes typ 2, vilket kunde innebära stora hinder i det dagliga livet. Den 

nya livssituationen skulle ta lång tid att anpassa sig till och vägen dit skulle kantas med 

flertalet utmaningar. Furler et al. (2008) beskriver också att diabetes typ 2 påverkade 

patientens livsvärld. Känslor av chock, upprördhet och stress blev resultatet av diagnosen 

och frågor om hur livet skulle komma att bli uppdagades. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är livsvärlden viktig att beakta i patientmötet då det är patientens ståndpunkt i livet. 

Det gör att sjuksköterskan måste skapa förutsättningar genom god vårdrelation, tillit och 

trygghet för att kunna förstå patientens livsvärld och hjälpa patienten att återfå hälsa. Hälso- 

och sjukvårdslagens mål är att varje enskild människa ska uppleva hälsa (SFS 2017:30), men 

då hälsan upplevs olika för alla människor är det viktigt för sjuksköterskan att lyssna till 

patientens berättelser som grundar sig i livsvärlden (Ekebergh, 2015; Klang et al., 2014; 

Wiklund, 2003). En god vårdrelation enlig Dahlberg och Segesten (2010) skapas genom att 

sjuksköterskan utnyttjar sin kunskap i kombination med öppenhet för patientens enskilda 

livsvärld. I ett fulländat vårdande löper sjuksköterskans och patientens målsättning samman 

(Wiklund, 2003).  

Förändring i levnadsvanor och livsstil efter sjukdomsdebut  

Resultatet visade också att det upplevdes problematiskt för patienterna att anpassa sina till 

nya levnadsvanor i relation till sin diabetes. Då egenvården var essentiell för att förebygga 

eventuella komplikationer var livsstilsförändringarna ändå nödvändiga. Patienterna behövde 

värdera sin tid och energi och välja vad som skulle prioriteras, men då andra situationer 

upplevdes mer tillfredställande prioriterades egenvården bort. Det framkommer också i 

Wermeling et al. (2014) och Whittemore et al. (2002) att deltagarna upplevde att det var 

viktigare att de själva kände välmående och tillfredställelse. Då egenvården kunde upplevas 

som mödosam orsakade det att den inte utfördes. Svårigheter att utföra och bevara 

egenvården beskrivs i Alharbi et al. (2012) där deltagarna inte bara hade svårigheter att ändra 

sina vardagliga rutiner. De upplevde också en stark känsla av att känna en meningsfull 

vardag som inte bara bestod utav tankar kring kost och träning. Viktigt för sjuksköterskan är 

dock att beskriva vikten av dessa handlingar. Att arbeta sjukdoms- och symtomförebyggande 

är ett krav från både hälso- och sjukvårdslagen (2018:694) och patientlagen (2014:821). 

Preventivt arbete kan vara livsavgörande för diabetespatienter, både vad gäller livskvalité 

och livslängd (Gopalan, Kellom, McDonough & Schapira 2018). Det innebär att 

sjuksköterskor är skyldiga att tillgodose patienterna tillräckligt med information om de 

förebyggande åtgärder som gäller vid diabetes typ 2 för att minska risken för lidande i 

samband med eventuella komplikationer. Viljan till prioriteringen av levnadsförändringarna 

kan öka vid djupare förståelse för allvaret med sjukdomen och dess komplikationer 

(Gargliardino et al., 2018).   
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Mental påfrestning  

Det framkom i resultatet att mentala påfrestningar blev följden av en stor livsomställning. 

Att få diagnosen diabetes kändes som en bekräftelse på det ohälsosamma och lata liv de 

tidigare levt. Livsstilsförändringarna kändes övermäktiga och de upplevde att de inte klarade 

av att hantera sin situation vilket i sin tur orsakade en rädsla för komplikationer. De fick 

därför inte möjligheten att känna kontroll över sin egen identitet. På grund av nedstämdhet 

minskade också förmågan till egenvård. Oro och ångest var exempel på mentala 

påfrestningar som kunde uppstå till följd av att patienterna inte hade kontroll i sin 

livssituation vilket orsakade rädsla för komplikationer (Furler et al., 2008; Li, Drury & 

Taylor, 2014). Detta medförde att egenvården inte utfördes enligt planering. Samtidigt 

reflekterade de över att de aldrig skulle kunna förhindra sina symtom (Siddiqui, 2014). I 

kontrast till detta förvärrades också avsaknaden av egenvård då patienterna ansåg att de inte 

fick samma möjlighet till att uppleva en tillfredställelse och känna sig fria att göra vad de 

ville (Groot et al., 2016; Siddiqui, 2014). Det kan i sin tur orsaka att riskerna för 

komplikationer ökar och patienterna beskyller sig själva för detta (Groot et al., 2016; Li et 

al., 2014). Avsaknad av åtgärder mot nedstämdhet i kombination med en påverkad livsvärld 

kunde det förekomma att det utvecklades till en depression (Penckofer, Doyle, Byrn & 

Lustman, 2014). Att kunna styra sin vardag självständigt begränsas hos patienter med 

diabetes typ 2 då sjukdomen kräver ständig behandling för att minska risken för 

komplikationer. För att minska risken för nedstämdhet, och därmed minskad 

egenvårdsförmåga, var det viktigt att patienten kände att de hade kontroll över sin 

livssituation (Johansson & Leksell, 2009). För att nå en känsla av kontroll är det viktigt att 

sjuksköterskan ser patienten ur ett helhetsperspektiv och bekräftar patientens sårbarhet 

(Ekebergh, 2015). Trots att sjuksköterskan ska ha öppenhet för patientens livsvärld är det 

också viktig att patienterna själva delger sjuksköterskan sina upplevelser (Johansson & 

Leksell, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) benämner att vården ska 

individanpassas efter varje patients enskilda behov. Utan individanpassad vård och stöd från 

sjuksköterskan ökar risken för komplikationer vilket enligt Socialstyrelsen (2018) ökar 

samhällskostnaderna och lidande för patienten.   

Att hitta motivation till förändring  

I resultatet framkom det att patienterna inte endast såg sin diabetesdiagnos som negativ. 

De såg diagnosen som en motivation till förändring då de var rädda för att drabbas av 

allvarliga komplikationer. De insåg vikten av att förändra sina rutiner och sätta in 

begränsningar i vardagen då de kom till insikt av att livet hade ett alldeles för högt värde för 

att ignorera konsekvenserna. Dessutom insåg de att arbetet för att undvika komplikationer 

skulle vara värt mödan. Några patienter visste dock inte hur de skulle gå till väga för att 

genomföra en livsstilsförändring. Whittemore et al. (2002) beskriver också att motivation 

till förändringar hittades i rädslan över att drabbas av komplikationer. Trots att 

livsstilsförändringarna kunde kännas mödosamma jämfördes de med komplikationerna 

vilket fick patienterna att inse att livsstilsförändringarna i längde skulle ge mer hälsa än 

lidande. Det kan upplevas svårt att påbörja livsstilsförändringar då många patienter inte vet 

vilka förändringar som behövs eller hur de ska genomföras. De kan ibland vara i behov av 

stöd från sjuksköterskan för att komma igång med livsstilsförändringarna. Trots att 
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sjuksköterskan ska stötta och stödja patienten i förändringsprocessen var patienterna 

själva fortfarande tvungna att ha en egen vilja till förändring (Brobeck, Odencrants, Bergh 

& Hildingh, 2014; Crangle et al., 2016; Thepwongsa et al., 2017). Det handlar om att välja 

sätt att se på sin livssituation. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att människan kan 

uppleva hälsa trots sjukdom vilket bekräftas av Eriksson (1994) som beskriver hälsokorset 

(Bilaga 1). Genom att patienten känner sig motiverad till livsstilsförändringar minskar 

lidandet för patienten över tid då risken för att drabbas av komplikationer minskar. Att 

tillsammans med en sjuksköterska utforma personliga mål, strategier och planeringar kunde 

det underlätta för patienterna att påbörja sin nya livsstil. Genom att prova sig fram med olika 

metoder kunde varje enskild patient hitta sin egen motivation till förändring men ibland 

kunde stöd behövas från till exempel sjuksköterskan och andra patienter med diabetes typ 2 

(Alharbi et all., 2012; Thepwongsa et al., 2017; Whittemore et al., 2002). Det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskan engagerar i patientens livssituation då patientens motivation 

gynnas om förändringarna utgår ifrån dennes behov och värderingar (Crangle et al., 2016). 

Genom att tillhandahålla patienten information på ett tillfredställande sätt skapas 

möjligheten att patienten får en positiv utgångspunkt som leder till motivation, istället för att 

uppleva oro och ångest.  

Konklusion 

Denna uppsats har bidragit till en fördjupad förståelse för patienters upplevelse av att leva 

med diabetes typ 2. Reaktionen för den nya livssituationen var unik och individuell, men 

gemensamt för alla patienter var att livsvärlden påverkades. Utbildning om sjukdom, 

symtom och egenvård upplevdes värdefullt då det skapade en bra grund för 

livsstilsförändringar. Egenvården kunde dock upplevas påfrestande då den både krävde tid 

och energi från det dagliga livet. Vissa patienter upplevde egenvården överväldigande 

medan andra såg den som en möjlighet till förändring. Genom stöd och information från 

sjuksköterskan kan patienterna uppleva ökad motivation och engagemang som i sin tur kan 

förbättra möjligheten till egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till 

patienternas behov och förstår patientens livsvärld för att de ska kunna uppleva en 

meningsfull vardag. Hälsa kan, med rätt stöd och verktyg upplevas trots diabetes typ 2 och 

eventuella komplikationer som kan uppstå. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Diabetes typ 2 är en ständigt växande sjukdom och om den inte behandlas kan de bidra till 

livshotande komplikationer. Behandlingen kräver ett stort engagemang av patienterna som 

behöver genomföra livsstilsförändringar och förändra stora delar av sin vardagssituation. 

Uppsatsförfattarna ansåg därför att det var av stor betydelse att studera patienters upplevelse 

av att leva med diabetes typ 2. Patienterna kan behöva stöd från sjuksköterskan för att hantera 

sin nya livssituation. Det skulle kunna underlätta för sjuksköterskan om förståelsen av 

upplevelser var mer utbredd. Det skulle kunna bidra till att sjuksköterskan lättare kan 

identifiera patienternas behov, samtidigt som patienterna skulle kunna få en ökad möjlighet 

till att känna att de blir sedda och förstådda. Kunskapen som har sammanställts genom 

litteraturöversikt i denna uppsats kan ge ökad kunskap och förståelse om patienters 
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upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Kunskapen kan vara användbar för 

sjuksköterskan i mötet med patienter som har drabbats av sjukdomen.  

Uppsatsförfattarna uppmärksammade att alla artiklar från resultatet av denna studie är 

baserade på patienter som levt med sin diabetes en kortare tid. De är därmed nya i sin 

förändrade livssituation där känslor som uppgivenhet, rädsla och överväldigande är i 

centrum. Förslag till vidare studier är att beskriva hur patienter ser på sin livssituation efter 

till exempel tio år. Ser livssituationen annorlunda ut då eller är känslorna och upplevelserna 

fortfarande samma? Har de kontinuerliga rutiner som underlättar egenvården? Har de 

drabbats av komplikationer – och i så fall, hur hanterar dem det? Denna forskning skulle 

kunna fungera som  underlag för att ta reda på vad som utgör dessa exempel, med syfte att 

arbeta förebyggande.   
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Bilaga 1 

Hälsokorset (Eriksson, 1994) 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Tabell 1 – Val av sökord 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

190124 

patient* AND 

experience* 

AND living* 

AND ”type 2 

diabetes” 

98 98 4 2 

Medline 

190124 

patient* AND 

experience* 

AND living* 

AND ”type 2 

diabetes” 

141 141 4 3 

Cinahl 

190125 

psychological* 

AND living* 

AND ”type 2 

diabetes” 

85 85 3 2 

Medline 

190125 

psychological* 

AND living* 

AND ”type 2 

diabetes” 

141 141 2 2 

Cinahl 

190126 

patient* AND 

“knowledge 

about” AND 

“type 2 

diabetes” 

92 92 2 1 

Medline 

190126 

depression* 

AND 

improving* 

AND life* 

AND patient* 

AND “type 2 

diabetes” 

31 31 2 1 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Granskningsmall 

Granskningsfrågor för kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat?    

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

• Hur är metoden beskriven?   

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?   

• Hur har data analyserats?   

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

• Vad visar resultatet?   

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?   

• Förs det några etiska resonemang?   

• Finns det en metoddiskussion? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?   

Granskningsfrågor för kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

• Vad är syftet? 



 

 

• Hur är metoden beskriven?   

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?   

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes?  

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet?   

• Förs det några etiska resonemang?   

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet?   

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?  

(Friberg, 2017, s. 187-188) 

  



 

 

Bilaga 4 

Tabell 2 – Artikelmatris för artiklar i resultatet 

Författare Areshtanab, H-N., Moonaghi, H-K., Jouybari L., Zamanzadeh, V. & 

Ebrahimi, H. 

Titel Adapting life to the reality of diabetes  

Tidskrift Eastern Mediterranean Health Journal 

Årtal 2018 

Syfte Att undersöka olika erfarenheter av att anpassa sin diabetes typ 2 till 

livet. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie med 27 vuxna personer med 

diabetes typ 2. 

Resultat 5 kategorier framkom: upplevda hot av sjukdomen, 

överensstämmande med verkligheten, omfattade återbyggande, 

återvända till resurser samt normalisera sjukdomen. Informationen 

analyserades och kom fram till att grunden för att kunna anpassa sig 

för diabetes typ 2 var att sträva efter att återuppbygga livet. 

Etiska överväganden Deltagandet var frivilligt och deltagarna förblev anonyma. Studien var 

godkänd av Mashhad University of Medical Science, Islamic 

Republic of Iran och Diabetes Association of Iran, Tabriz Branch. 

 

Författare Ball, L., Davmor, R., Leveritt, M., Desbrow, B., Ehrlich, C. & 

Chaboyer, W. 

Titel Understanding the nutrition care needs of patients newly diagnosed 

with type 2 diabetes: a need for open communication 

and patient-focussed consultations 

Tidskrift Australian Journal of Primary Health 

Årtal 2015 

Syfte Att undersöka erfarenheterna hos patienter med diabetes typ 2 av 

kostförändringar och deras syn på hur primärvården bäst kan stödja 

långvariga och hållbara kostförändringar.  

Metod Longitudinell studie baserad på kvalitativa semistrukturerade 

telefonintervjuer med 10 personer med diabetes typ 2. Intervjuerna 

utfördes vid start av studien samt efter 3 och 6 månader.  

Resultat Deltagarna gjorde ursprungligen stora försök för att förbättra sina 

matvanor, men de mest erfarna känslorna var negativa från den 

restriktion och stramhet som krävs för att upprätthålla en hälsosam 

kosthållning. Deltagarna kände sig också förvirrade av de motstridiga 

råd som mottagits från vårdpersonal och andra källor som vänner, 

familj, internet och diabetesorganisationer. 

Etiska överväganden Studien godkändes av Griffith Universitys etiska mänskliga 

forskningskommitté.  

 

 



 

 

Forts. Tabell 2 

Författare Brackney, D-E. 

Titel Enhanced self-monitoring blood glucose in non-insulin-requiring 

Type 2 diabetes: A qualitative study in primary care 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing 

Årtal 2018 

Syfte Få en förståelse i patientens roll som självbehandlare av blodsocker 

kontrollerna för sin diabetes typ 2.  

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie baserad på 11 vuxna personer 

med diabetes typ 2.  

Resultat Upplevelsen av diabetes typ 2 påverkas av diagnosen, 

beteendeförändringar och rutiner. Patienter kontrollerar sitt 

blodsocker för att bekräfta diagnosen, dämpa osäkerheten, få en 

förklaring till hälsotillståndet, få en ökad benägenhet till 

beteendeförändringar samt för att få en bekräftelse att 

självhanteringen har varit effektiv. 

Etiska överväganden Studien godkändes av universitets institutionella forskningsetiska 

kommitté, där studien gjordes. Samtliga deltagare var informerande 

och hade lämnat ett skriftligt godkännande. Deltagarnas identitet och 

känsliga uppgifter uteslutes ur artikeln och deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när de kände för det utan förklaring till varför. 

 

Författare Crowe, M., Whitehead, L., Bugge, C., Carlyle, D., Carter, J. & 

Maskill, V. 

Titel Living with sub-optimal glycaemic control: the experiences of Type 2 

diabetes diagnosis and education 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 

Årtal 2016 

Syfte Att undersöka upplevelsen och förståelsen av att leva med diagnosen 

diabetes typ 2 hos patienter med en sämre glukoskontroll. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie baserad på 30 vuxna 

människor med diabetes typ 2. 

Resultat Nästan samtliga patienter hade blivit chockerade när de fick 

diagnosen då flera trodde att de hade en mild form av diabetes. 

Tidigare hade de flesta fått väldigt lite information om diagnosen och 

självhanteringen. 

Etiska överväganden Deltagandet var frivilligt och deltagarna lämnade ett godkännande. De 

förblev anonyma i studien. Studien godkändes av den institutionella 

forskningsetiska kommittén, där studien gjordes.  

 

 

 



 

 

Forts. Tabell 2 

Författare Herre, A-J., Graue, M., Kolltveit, B-C. & Gjengedal, E. 

Titel Experience of knowledge and skills that are essential in self-managing 

a chronic condition – a focus group study among people with type 2 

diabetes 

Tidskrift Scandinavian Journal of Caring Science 

Årtal 2016 

Syfte Få en förståelse i hur patienter med diabetes typ 2 upplever 

självhanterade vårdkurser och hur deltagarna påverkar varandra.  

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie som baserades på 22 vuxna 

personer med diabetes typ 2 som ingick i en utbildning om diabetes. 

Resultat Patienterna fick mer kunskap om hur de kan hantera diabetes typ 2 då 

de var delaktiga i kurserna. De fick en teoretisk och praktisk kunskap 

om hur de ska hantera sjukdomen och de upplevde sjukdomen mer 

allvarlig. De lärde sig dessutom av varandra hur de kan hantera 

sjukdomen. 

Etiska överväganden Studien var godkänd av Helsingforsdeklarationen och norska 

samhällsvetenskapliga datatjänsten. Deltagarna gav ett skriftligt 

godkännande. Deltagarnas lämnade data förblev anonym.  

 

Författare Hörnsten, Å., Sandström, H. & Lundman, B. 

Titel Personal understandings of illness among people with type 2 diabetes 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 

Årtal 2004 

Syfte Att få en förståelse om hur det är att leva med diabetes typ 2 i Sverige. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Resultatet baserades på 44 

vuxna personers upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Deltagarna 

värvades från fyra olika sjukvårdsanläggningar.  

Resultat Resultatet delades in i 6 kategorier: bilden av sjukdomen, meningen 

av diagnosen, sjukdomens integration, sjukdomens utrymme, ansvaret 

för vården samt framtidsseende.  

Etiska överväganden Studien blev godkänd av den etiska kommittén i den medicinska 

fakulteten på Umeå University. Deltagarna förblev anonyma och fick 

lämna ett godkännande. Deltagarna kunde avbryta sitt engagemang i 

studien när de ville utan att förklara varför. 

 

 

 

 

 



 

 

Forts. Tabell 2 

Författare Laursen, D-H., Frølich, A. & Christensen, U. 

Titel Patients’ perception of disease and experience with type 2 diabetes 

patient education in Denmark 

Tidskrift Scandinavian Journal of Caring Sciences 

Årtal 2017 

Syfte Utforska skillnaderna i hur patienter med diabetes typ 2. upplever 

utbildningsprogrammen. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Resultatet baserades på 

upplevelser från 11 vuxna personer med diabetes typ 2 efter att de för 

6 månader sedan hade deltagit i ett utbildningsprogram. 

Resultat Samtliga deltagare ansåg att utbildningen angående kost och motion 

var den mest givande. De mer hälsosamma deltagarna ansåg att 

utbildningen var lätt att förstå och hur den ska tillämpas. De mer sjuka 

deltagarna ansåg att det vara svårare att förstå och tillämpa. De mer 

hälsosamma deltagarna värderade sociala relationer i samband med 

fysiska aktiviteter medan de mer sjuka inte värderade de sociala 

relationerna. De hälsosamma personerna var också mer positiva till 

utbildningarna. Dock ansåg samtliga deltagare att det var motiverande 

att jämföra sin sjukdomsstatus med andra.  

Etiska överväganden Deltagarna var informerade, deltagandet var frivilligt och deltagarna 

förblev anonyma. Samtliga deltagare lämnade ett skriftligt 

godkännande. Studien var godkänd av den danska 

dataskyddsmyndigheten.  

 

Författare Noroozi, Z., Hamidian, S., Khajeddin, N., Honarmand, M-M-Z., 

Zargar, Y., Rashidi, H. & Dolatshahi, B. 

Titel Improving Depression, and Quality of Life in Patients with Type 2 

Diabetes: Using Group Cognitive Behavior Therapy 

Tidskrift Iranian Journal of Psychiatry 

Årtal 2017 

Syfte Undersöka effekten av kognitiv behandlingsterapi mot depression hos 

kvinnor med diabetes typ 2. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Resultatet baserades på 30 

vuxna personer med diabetes typ 2. Deltagarna delades in i två 

grupper där ena halvan fick kognitiv behandlingsterapi, medans den 

andra halvan inte fick det. 

Resultat Kognitiv gruppterapi sänkte depressionssymtomen och därav ökade 

livskvaliteten hos deltagarna.  

Etiska överväganden Deltagarna var informerade och hade lämnat ett godkännande. 

Deltagandet var frivilligt och deltagarna förblev anonyma. Studien 

godkändes av universitetet för socialvälfärd och 

rehabiliteringsvetenskapens forskningskommitté. 

 



 

 

Forts. Tabell 2 

Författare Penckofer, S., Ferrans, C-E., Velsor-Friedrich, B. & Savoy, S. 

Titel The Psychological Impact of Living With Diabetes: Women’s Day-to-

Day Experiences 

Tidskrift The Diabetes Educator 

Årtal 2007 

Syfte Att förstå känslan av depression, ångest och ilska bland kvinnor med 

diabetes typ 2 och hur känslan påverkar välbefinnandet.  

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie som baserades på 41 vuxna 

kvinnor med diabetes typ 2.  

Resultat Det uppstod 5 faktorer som var ett hinder: svårigheter att förändra 

hälsosituationen, uppstår relationsutmaningar med sig själv, familj 

och vänner, oro för nutiden och framtiden, tunga ansvar för sig själv 

och andra samt möjlighet till att ta en paus. Kvinnorna uttryckte 

känslor som depression, ångest och ilska som var relaterade till 

diabetesdiagnosen samt de flertalet tunga ansvarsuppgifterna. 

Etiska överväganden Deltagarna fick lämna ett godkännande och förblev anonyma. Studien 

var godkänd av nationella institutet för omvårdnadsforskning. 

 

Författare Rasmussen, B., Terkildsen-Maindal, H., Livingston, P., Dunning, T. 

& Lorentzen, V. 

Titel Psychosocial factors impacting on life transitions among young adults 

with type 2 diabetes: an Australian – Danish qualitative study 

Tidskrift Scandinavian Journal of Caring Sciences 

Årtal 2016 

Syfte Upptäcka likheter och olikheter i hur psykosociala faktorer påverkar 

människor med diabetes typ 2 samt identifiera behovet av stöd under 

livsförändringarna. 

Metod Metoden var en kvalitativ intervjustudie som baserades på 26 vuxna 

människor med diabetes typ 2. 

Resultat Hantera sin diabetes var svårt. Känslan av osäkerhet gjorde att 

patienterna fick skuldkänslor av livsstilsförändringarna vilket bildade 

ytterligare känslor av lågt självförtroende, ångest och depression. 

Känslorna påverkade sedan både de sociala och yrkesrelationerna 

negativt. Patienterna ansåg att sociala nätverk med andra med diabetes 

typ 2, flexibel tillgång till vårdgivare, individuellt stöd samt lägre 

kostnader var faktorer som gynnade hanteringen av sin 

diabetesdiagnos. 

Etiska överväganden Deltagarna blev informerade och förblev anonyma. Deltagarna fick 

lämna ett godkännande och deltagandet i studien var frivilligt och de 

kunde välja att avsluta samarbetet när de ville utan vidare förklaring. 

Studien var godkänd i Australien av den etiska mänskliga 

forskningskommittén (HREC) i Deakin University. I Danmark var 

studien godkänd av den danska dataskyddsmyndigheten. 

 



 

 

Forts. Tabell 2 

Författare Sato, M. & Yamazaki, Y. 

Titel Work-related factors associated with self-care and psychological 

health among people with type 2 diabetes in Japan 

Tidskrift Nursing and Health Sciences 

Årtal 2012 

Syfte Undersöka arbetsrelaterade faktorer som påverkar 

självhanteringsvården och den psykosociala hälsan bland människor 

med diabetes typ 2. 

Metod Metoden var en kvantitativ studie som baserades på ett frågeformulär 

som 121 vuxna människor med diabetes typ 2 fick utföra 

självständigt.  

Resultat Nattskift och kosten under arbetet kunde vara bidragande faktorer till 

svårigheter att hantera sin diabetes vilket i sin tur orsakade 

depression. Behov av stöd vid arbetet och känsla av kontroll över 

arbetet kunde vara åtgärder som minskade känslan av stress och därav 

depression.  

Etiska överväganden Deltagarna var anonyma och det var frivilligt att delta i studien. 

Studien godkändes av den institutionella nomineringskommittén vid 

Hokkaido University. 

 


