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SAMMANFATTNING; 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom i Sverige och antalet drabbade ökar. Vid 

diabetes typ 2 utgör egenvård en betydande del av behandlingen och för att klara detta 

behövs kunskap om sjukdomen. Om behandlingen följs dåligt kan risken för framtida 

komplikationer öka. Tidigare forskning visar att både anhöriga och sjuksköterskor har 

bristande kunskap om sjukdomen samt hur de kan stödja patienten.  

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

Metod: Detta examensarbete är utformat som en systematisk litteraturstudie och innefattar 

analys av 12 kvalitativa artiklar. 

Resultat: Dataanalysen resulterade i två teman. Det första temat var att uppleva svårigheter 

i vardagen och det mynnade ut i tre subteman; rädsla och oro, svårigheter med egenvården 

och bristfälligt bemötande. Det andra temat var att återfå stabilitet i vardagen som mynnade 

ut i tre subteman; att förstå sin sjukdom, stöd och gemenskap och en förändrad livsstil. 

Slutsats: Patienter som lever med diabetes typ 2 har både positiva och negativa upplevelser 

av att leva med sjukdomen. Anhöriga och sjukvårdspersonal upplevdes vara den främsta 

källan för att få stöd. För att kunna ge bra stöd krävs kunskap om vad det innebär att leva 

med sjukdomen. 

  

 

Nyckelord: Dagligt liv, diabetes typ 2, egenvård, kvalitativ litteraturstudie, patient, 

upplevelser. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT;  

Background: Type 2 Diabetes is becoming a more common disease in Sweden as the 

number of people diagnosed with the condition is increasing. Type 2 diabetes involves 

significant self-care as part of the treatment and in order to do this, knowledge of the disease 

is needed. If treatment is followed poorly, the risk of future complications may increase. 

Previous research shows that both relatives and nurses have insufficient knowledge about the 

disease and how to support the patient. 

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

Method: A qualitative literature study with descriptive approach and includes analysis of 12 

qualitative articles.  

Result: The data analysis results are divided into two parts. The first part is about the 

difficulties experienced in everyday life and is further divided into three subsections: fear and 

concern, difficulty in self-care, and inadequate treatment. The second part is about regaining 

stability in everyday life. This part also contains three subsections: understanding the illness, 

support and community, and the changing lifestyle.  

Conclusion: Patients living with type 2 diabetes have both positive and negative 

experiences of living with the disease. Relatives and healthcare professionals were found to 

be the primary source for the right support. 

 

 

Keyword: Daily life, experiences, patient, qualitative literature study, self-care, Type 2 
Diabetes  
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1 INLEDNING 

Vi har valt att skriva om diabetes typ 2 som är en folksjukdom och drabbar allt fler i 

befolkningen. Tidigare kallades diabetes typ 2 för en "åldringssjukdom" men numer 

debuterar sjukdomen längre ner i åldrarna. Intresset för valt ämne uppkom under den 

verksamhetsförlagda utbildningen där vi mötte ett flertal patienter med diabetes typ 2. Vi såg 

hur påfrestande det kunde vara för patienterna att ständigt behöva kontrollera 

blodsockernivån men även att tänka på vad de fick och inte fick äta. När vi sedan läste på om 

ämnet insåg vi hur viktigt det är för diabetes typ 2 patienter att planera sin vardag utifrån 

blodsockerkontroller, kost och fysisk aktivitet för att hålla en jämn blodsockernivå och 

därmed minska risken att drabbas av komplikationer. Detta är något som kan förstås vara 

påfrestande för patienten både psykiskt, fysiskt och socialt och många gånger upplevs 

sjukdomen som ett hinder i vardagen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kunde vi 

även identifiera att sjuksköterskor i många fall saknade kunskap om sjukdomens innebörd 

vilket ledde till att de inte kunde stötta och ge goda råd på ett optimalt vis. Därmed gick 

patienterna ovetandes om betydelsefull information. Till följd av detta väcktes vårt intresse 

att få en ökad förståelse för patienternas upplevelser. Som sjuksköterskestudenter tror vi att 

en ökad kunskap inom detta ämne kan vara till nytta i vår kommande profession för att ge 

god och individanpassad omvårdnad. Varje patient med diabetes typ 2 har sin egen, unika 

upplevelse av sjukdomen och genom en djupare förståelse för deras upplevelser kan vi lättare 

bemöta patienternas individuella behov. Då sjukdomen är väl utbredd och dessutom 

förväntas öka är sannolikheten stor att den grundutbildade sjuksköterskan kan möta denna 

patientgrupp oavsett arbetsplats. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras diabetes typ 2, behandling i form av egenvård och komplikationer. 

Därefter redogörs styrdokument och riktlinjer. Även tidigare forskning kring anhörigas 

upplevelser av att ha en närstående med diabetes typ 2 och allmänsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med diabetes typ 2. Slutligen presenteras teoretiskt 

perspektiv samt problemformulering.  
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2.1 Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som orsakas av att glukoshalten i blodet är för hög. 

Orsaken till detta tillstånd är brist på insulin, vilket beror på att kroppen har utvecklat 

resistens mot insulin i de insulinberoende vävnaderna. När kroppens vävnader inte kan ta 

upp glukos blir glukoshalten i blodet förhöjd. Efter en lång tid med höga insulinnivåer 

försämras betacellernas förmåga att producera insulin vilket medför insulinbrist i kroppen. 

Vanliga symtom är då ökad törst, stora urinmängder och trötthet, dessa utvecklas långsamt 

och märks inte förrän sjukdomen redan hunnit uppstå. Diabetes typ 2 är ofta förknippad med 

en ohälsosam livsstil relaterat till osunda kostvanor och fysisk inaktivitet. Andra faktorer som 

kan spela in är hög ålder, rökning och ärftlighet. Sjukdomen kan hindras eller fördröjas 

genom grundläggande livsstilsförändringar. Alla patienter som drabbas av diabetes typ 2 ska 

erbjudas teoretisk och praktisk utbildning vid sjukdomens debut samt kontinuerligt genom 

åren. Utbildning ges av sjuksköterskor med särskild kompetens inom området på sjukhusens 

diabetesmottagningar samt på vårdcentraler (Ericson & Ericson, 2012). Ibland saknas dock 

tillgång till diabetessjuksköterska och patienterna får då komma till en allmänsjuksköterska 

(Hollis, Glaister & Lapsey, 2014). Diabetessjuksköterskan ansvarar för utbildningarna som 

innefattar information gällande kontroll av blodsockernivån genom bland annat 

självtestning, hur insulininjektioner ges samt hur komplikationer kan förebyggas. 

Diabetespatienter har även möjlighet att få träffa dietister och fotterapeuter. Dietister kan 

hjälpa patienterna med grundläggande kostrådgivning utifrån patientens önskemål (Ericson 

& Ericson, 2012). Fötterna bör undersökas minst en gång per år av en fotterapuet för att hitta 

eventuella förändringar i fötternas nerver och blodkärl och därmed undvika komplikationer 

på sikt (Diabetesförbundet, 2017). 

2.1.1 Behandling i form av egenvård 

Egenvård är när legitimerad sjukvårdspersonal bedömt att en patient får genomföra hälso- 

och sjukvårdsåtgärder i hemmet, själv eller med hjälp av exempelvis en anhörig, vilket bidrar 

till att patienten kan leva ett liv utan täta kontakter med sjukvården. Vilka hälso- och 

sjukvårdsåtgärder som är egenvård beror på förhållandena i varje enskilt fall (Socialstyrelsen, 

2017). Vid behandling av diabetes är målet att hålla glukoshalten i blodet på en normal nivå 

för att patienten ska vara fri från symtom och inte drabbas av komplikationer. En hälsosam 

livsstil genom sunda kostvanor, fysisk aktivitet och i vissa fall medicinering är grunden i all 

diabetesbehandling (Ericson & Ericson, 2012). Kost är en central del i all diabetesbehandling. 

Sunda kostvanor minskar risken för hypo- och hyperglykemier och ökar möjligheten för ett 

stabilt blodsockervärde. Det minskar även risken för komplikationer och kan skjuta fram 

behovet av medicinering (Socialstyrelsen, 2011). Kosten för en diabetespatient bör innehålla 

långsamma kolhydrater, vara fettbalanserad samt fiberrik (Ericson & Ericson, 2012). Att öka 

intaget av frukt, grönsaker, fullkorn, bönor, ärtor, linser och fisk samt dra ned på mindre 

hälsosamma kostalternativ kan vara en fullgod kostförändring. Vid kostrådgivning bör 

patientens matvanor ses över för att stegvis göra en förändring genom att byta ut enskilda 

livsmedel till mer sunda alternativ (Socialstyrelsen, 2011).  
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Fysisk aktivitet minskar risken för högt blodtryck och övervikt samt har flera fördelaktiga 

effekter vid diabetes typ 2. Framförallt stimuleras musklernas glukosupptag, blodcirkulation 

och kapillärutveckling. Vid diabetes typ 2 kan fysisk aktivitet tillsammans med en reglerad 

kost vara så effektivt att det förbättrar glukosbalansen i kroppen. Rekommendationerna 

säger att lågintensiv och regelbunden träning är det som är mest gynnsamt för patienter med 

diabetes typ 2. När fysisk aktivitet och kostbehandling ej räcker till för att hålla 

blodsockernivån i balans måste perorala antidiabetika läkemedel tillämpas (Ericson & 

Ericson, 2012). Efter en tid med perorala läkemedel blir ofta insulinbehandling aktuellt 

(Vårdguiden, 2017). Insulin reglerar cellernas glukosupptag och sänker blodsockret. 

Insulinbehandling ingår i egenvården och bygger på patientens eget ansvar att dosera 

insulin, utifrån aktuell blodglukoshalt. Patienten behöver ha koll på vilka tumregler för 

justering av insulindos som gäller vid olika situationer som bland annat planerad fysisk 

aktivitet, kräkningar, diarréer och hormonella förändringar (Ericson & Ericson, 2012). För 

att undvika medicinering kan diabetes typ 2 patienter behandlas genom att göra 

livsstilsförändringar, vilket i många fall även kan förebygga de komplikationer diabetes kan 

utveckla (Swanlund, Schreck, Metcalfe & Hesek-Hale, 2008) 

2.1.2 Komplikationer 

Hypoglykemi samt hyperglykemi kan orsaka komplikationer på kort sikt. Hypoglykemi 

innebär att blodglukoshalten är för låg på grund av för mycket insulin i blodet. Tillståndet har 

olika svårighetsgrader, från en lätt insulinkänning till medvetslöshet. Orsakerna till 

hypoglykemi är bland annat kraftigt ökad fysisk aktivitet, förskjuten måltid och överdosering 

av insulin. Hyperglykemi innebär att blodglukoshalten är för hög på grund av för lite insulin i 

blodet. Symtomen kan variera från endast lätt illamående till medvetslöshet. Orsaken till 

hyperglykemi är att tillförseln av insulin i blodet är otillräcklig. Om behandlingen av diabetes 

följs dåligt och patienten har långvariga hyperglykemier kan blodkärlen i kroppen förträngas 

vilket ökar risken för komplikationer senare i livet. Förträngningar i de små kärlen kan leda 

till försämrad blodcirkulation och blödningar i ögats näthinna vilket kan leda till försämrad 

syn och i värsta fall blindhet. På grund av försämrad blodcirkulation kan även blodkärlen i 

njurarna skadas. Även nerverna kan utsättas för skador vilket gör att dess funktion och 

blodflöde blir lokalt nedsatt. Nerverna kan skadas i fötter, underben, fingrar och händer. På 

grund av försämrad blodcirkulation löper även patienter med diabetes typ 2 en ökad risk att 

drabbas av bensår som ofta är svårläkta. I värsta fall leder det till att vävnaden spontant dör 

och amputation av hela eller delar av benet blir aktuellt (Ericson & Ericson, 2012). Fotsår vid 

diabetes ökar risken för amputation och att förebygga detta är viktigt. Att använda bra skor 

och hålla fötterna rena är viktiga förebyggande åtgärder som minskar risken att drabbas av 

fotsår. Om en patient drabbats av fotsår kan sjuksköterskan kontrollera patientens fötter 

dagligen för att försäkra sig om att fotsåren inte blir sämre, vilket kan minska risken för 

amputation (Gershater Annersten, Pilhammar & Alm Roijer, 2012). 
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2.2 Styrdokument och riktlinjer 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska präglas av respekt för varje enskild persons värdighet. Patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården ska tillgodoses och goda relationer 

mellan patienter och sjukvårdspersonal ska främjas (SFS, 2017:30). Patienter har rätt att få 

information om sitt hälsotillstånd och vilka vård- och behandlingsmöjligheter som finns. 

Patienten har även rätt att få information om eventuella risker som kan ge komplikationer 

och biverkningar samt hur dessa kan förebyggas (SFS, 2014:821). I sjuksköterskors 

ansvarsområde ingår det att arbeta för att varje enskild person ska ha möjlighet att erhålla 

god livskvalitet. Sjuksköterskor bör arbeta för en personcentrerad vård som präglas av att 

varje patient ska betraktas som en unik person som har individuella behov. Omvårdnad ska 

utföras i samspel med patienten och eventuella anhöriga på ett sådant sätt att värdighet och 

integritet bevaras. Sjuksköterskor ska kunna förstå vad hälsa betyder utifrån patientens 

berättelse och på så sätt planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden tillsammans med 

patienter och anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt ICN:s etiska kod 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) ligger det i vårdens natur att som patient ha rätt till 

självbestämmande och värdighet samt få ett respektfullt bemötande. Sjuksköterskor ansvarar 

för att främja insatser så att patienten får god omvårdnad oberoende av ålder, hudfärg, tro 

eller etnisk bakgrund. För att kunna erbjuda god vård behöver sjuksköterskor även samordna 

sitt arbete med andra yrkesgrupper. 

2.3 Tidigare forskning  

Nedan presenteras anhörigas upplevelser av att ha en närstående med diabetes typ 2 och 

allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med diabetes typ 2 utifrån tidigare 

forskning.  

2.3.1 Anhörigas upplevelser av att ha en närstående med diabetes typ 2 

Tidigare forskning visar att anhöriga upplever oro inför de svårigheter och komplikationer 

diabetes typ 2 kan medföra. De upplever oro då komplikationerna kan vara livshotande och 

de är även rädda att inte veta hur de ska reagera om något allvarligt inträffar (Stuckey, 

Mullan-Jensen, Kalra, Reading, Wens, Vallis & Peyrot, 2016; Nefs & Pouwer, 2018). De 

förklarar att de till en början inte visste mycket om sjukdomen eller att den skulle påverka 

deras liv så mycket. Andra anhöriga beskriver att de är rädda att det ska hända patienten 

något vilket begränsar deras vardag. Resor undviks då de inte känner sig trygga i främmande 

länder om akut vård skulle krävas (Stuckey et al., 2016). De anhöriga beskriver att de vill 

stödja och hjälpa patienterna med diabetes typ 2 men upplever att de saknar kunskap om hur 

de kan göra och vilken information som är viktig vid egenvårdshantering (Samuel-Hodge, 

Cene, Corsino, Thomas & Svetkey, 2012). Andra svårigheter anhöriga upplever är de 

humörsvängningar patienterna har i samband med den ojämna blodglukosnivån i kroppen. 

De anhöriga upplever även att de får ta ett stort ansvar att stödja patienten i sin egenvård, 
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genom att tillexempel påminna om mediciner, kost och motion (Stuckey et al., 2016). Även 

andra anhöriga beskriver hur de ständigt behöver stötta patienterna att engagera sig i 

egenvården för att de inte ska drabbas av komplikationer (McEwen & Murdaugh, 2014). 

Anhöriga till patienterna upplever att det kan vara en kamp att vara anhörig och relationen 

mellan de och patienten kan påverkas negativt. De anhöriga kan ibland känna att det blir 

känslomässigt påfrestande men vill trots det stötta sin närstående. De önskar att de kunde få 

stöd från sjukvården för att kunna stötta sin närstående på bästa sätt (Stuckey et al., 2016). 

2.3.2 Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med diabetes typ 2  

Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att ha grundläggande kunskaper om diabetes, dels 

för att kunna ge information till patienterna och deras anhöriga men även för att veta vilka 

symtom som kan leda till komplikationer (Graue, Dunning, Hausken & Rokne, 2013). 

Sjukskörskor anser dock att de saknar tillräcklig kunskap om diabetes typ 2 när det gäller 

livsstilsförändringar. Detta leder till att de upplever svårigheter i hur de ska kunna ge 

relevant rådgivning utifrån patientens unika behov (Jansink, Braspenning, van der Weijden, 

Elwyn & Grol Grol, 2010). Även andra sjuksköterskor beskriver att de upplever brist på 

kunskap om sjukdomen. De menar att bristen på kunskap leder till att patienterna ej får rätt 

vård och blir därför inte behandlade på lämpligt vis. De förklarar vidare att de önskar mer 

utbildning om sjukdomen för att kunna ge patienterna den vård de har rätt till (Hollis et al., 

2014). Ibland upplever sjuksköterskor bristande motivation när de ständigt behöver upprepa 

vikten av livsstilsförändringar. De känner att de saknar hopp om att patienterna kommer att 

förändra livsstilen vilket skapar känslor av maktlöshet. De beskriver även att de saknar 

empati för patienterna, särskilt de som inte förstår varför det är viktigt att förändra livsstilen 

(Jansink et al., 2010). En del sjuksköterskor beskriver att det är betungande att bära ett stort 

ansvar för patienterna, speciellt när de upplever att patienterna inte prioriterar egenvården 

(Graves, Garret, Amiel, Ismail & Winkley, 2016). Vissa sjuksköterskor upplever även rädsla 

att skrämma patienterna om de informerar om vilka svårigheter diabetes typ 2 kan medföra 

(Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014).  Andra sjuksköterskor menar 

att de inte vill döma patienterna och diskuterar därav ej olika livsstilsförändringar som är 

nödvändiga (Jansink et al., 2010). En del sjuksköterskor anser att det är lättare att prata om 

svårigheter och motivera patienterna att hantera sjukdomen om de skapar en relation till 

patienterna. Detta leder till att sjuksköterskor upplever att de får en ökad förståelse för 

sjukdomen samt blir medvetna om patienternas behov vilket gör det lättare att stötta dem 

(Boström et al., 2014). Sjuksköterskor upplever även att patienter med diabetes typ 2 behöver 

stöd för att känna trygghet och säkerhet. De menar att de kan ge stöd genom att lyssna till 

patienternas individuella behov. Sjuksköterskor beskriver även att de kan skapa en relation 

till patienterna genom att uppmuntra och stärka patienterna vilket kan stödja dem att ta bra 

beslut gällande livsstilsförändringar. De beskriver vidare att en bra relation leder till att 

patienterna vågar berätta om eventuella upplevda hinder vid hantering av sjukdomen. När 

förståelse för eventuella hinder finns upplever sjuksköterskor att de kan stödja patienterna 

på ett bättre sätt (Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim & Hörnsten, 2013).  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

Under 1950-talet startade Orem sitt arbete med att skapa en omvårdnadsmodell. 
Omvårdnadsmodellen har utvecklats över tid och består nu av tre delar; teorin om egenvård, 
teorin om egenvårdsbrist samt teorin om omvårdandssystem (Orem, 2001). Detta 
perspektiv valdes då fokus ligger på att stödja och handleda patienter till egenvård och målet 
med omvårdnaden är att hjälpa patienter till självständighet. 

2.4.1 Teorin om egenvård 

Teorin om egenvård är konstruerad kring begreppen egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Egenvård går ut på att patienter utför åtgärder som syftar till att 

upprätthålla sin egen hälsa. Förutsättningen för att egenvård ska kunna utföras är att ett 

behov av egenvård ska finnas samt att egenvården ska kunna leda till en förbättrad hälsa. För 

att patienterna ska kunna utföra egenvårdsåtgärder krävs god kunskap om sin sjukdom samt 

förstå vikten av de åtgärder som utförs. Faktorer som spelar in i egenvården är att patienten 

har utvecklat en förmåga att ta hand om sig själv samt vilken miljö patienten befinner sig i. 

Det är individuellt hur mycket varje patient klarar av och patientens vilja att utföra 

egenvården har stor betydelse för hur resultatet blir (Orem, 2001). 

Egenvårdsbehovet har tre utgångspunkter: universella egenvårdsbehov, utvecklande 

egenvårdsbehov samt egenvårdsbehov som är relaterade till hälsobesvär. De universella 

egenvårdsbehoven handlar om de grundläggande behoven för att upprätthålla de livsviktiga 

funktionerna såsom att andas, äta, dricka, sköta elimination samt ha en stabilitet mellan vila 

och aktivitet. De utvecklande egenvårdbehoven handlar om utvecklingen från patientens 

födsel till död. För att utvecklas under livet krävs det att förhållandena under varje period 

under människans livscykel är hanterbara. Egenvårdsbehov relaterade till hälsobesvär 

innebär att observera och bedöma hälsotillståndet, att följa ordinerad behandling, att 

uppsöka sjukvård samt att hantera eventuella medicinska biverkningar. Egenvårdskrav 

definieras som summan av de egenvårdsåtgärder som krävs för att tillfredsställa patientens 

universella och utvecklingsmässiga behov samt behov relaterade till hälsobesvär (Orem, 

2001). 

2.4.2 Teorin om egenvårdsbrist 

Teorin om egenvårdsbrist är konstruerad kring begreppen egenvårdskapacitet, 

egenvårdsbehov, terapeutiska egenvårdskrav samt omvårdnadskapacitet. Egenvårdsbrist 

handlar om att patientens egenvårdskapacitet är mindre än patientens egenvårdsbehov. 

Patienter hindras då från att utföra egenvård, vilket kan bero på bristande kunskap, 

bristande bedömningsförmåga och en bristande förmåga att utföra åtgärder som förbättrar 

hälsan. Förhållandet mellan patientens egenvårdskapacitet och de krav sjukdomen ställer på 

patienten hamnar då i obalans. Begreppet egenvårdskapacitet handlar om patientens 

förmåga att kunna tillfredsställa sitt behov av vård. Faktorer som sjukdomstillstånd, 

levnadsvanor, utbildningsnivå, ålder och kön har stor inverkan på patientens 

egenvårdskapacitet. Terapeutiska egenvårdskrav innebär krav på åtgärd, egenvårdsbehovet 



   

 

7 

behöver då tillfredsställas för att främja patientens personliga utveckling. 

Omvårdnadskapacitet beskrivs som människans förmåga att tillgodose andras 

egenvårdsbehov när deras egenvårdskapacitet sviktar. Detta kan exempelvis förekomma när 

sjuksköterskor stöttar och ger bra information till en patient eller när patienter får hjälp av 

anhöriga att tillgodose egenvårdsbehoven (Orem, 2001). 

2.4.3 Teorin om omvårdnadssystem  

Teorin om omvårdnadssystem utformar innehållet i omvårdnadsprocessen och baseras på 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Omvårdnadsprocessen består av tre faser: 

identifikation, planering och utvärdering. Genom datainsamling identifierar sjuksköterskan 

patientens egenvårdsbehov, egenvårdskapacitet samt terapeutiska egenvårdskrav för att 

sedan kunna planera omvårdnaden och välja omvårdnadssystem. Sjuksköterskan ansvarar 

för att kompensera patienters egenvårdsbrister genom att stötta, handleda och bidra till en 

utvecklande miljö. Omvårdnad är ett komplement till egenvård och sjuksköterskan behöver 

bedöma varje patients behov och egenvårdskapacitet. Sist utvärderar sjuksköterskan de 

utförda omvårdnadsåtgärderna samt omvårdnadsplanen (Orem, 2001). 

2.5 Problemformulering 

Sjukdomstillståndet diabetes typ 2 medför att patienten behöver följa särskilda 

egenvårdsrekommendationer vilket är en del av behandlingen. Om patientens 

egenvårdskapacitet är otillräcklig är behovet av individuellt stöd från sjuksköterskor och 

anhöriga viktigt för att främja hälsan hos patienten. Tidigare forskning visar dock att 

sjuksköterskor upplever svårigheter i hur de ska stödja patienter att följa 

egenvårdsrekommendationerna. Detta beror dels på att de saknar tillräcklig kunskap om 

sjukdomen vilket medför problem i att ge patienten adekvat stöd. Sjuksköterskor beskriver 

även att de upplever känslor av maktlöshet och rädsla vilket medför att deras motivation att 

föra samtal om livsstilsförändringar med patienterna minskas. Även anhöriga beskriver att 

de vill ge stöd men på grund av att de saknar kunskap om sjukdomen upplevs det 

problematiskt. De anhöriga beskriver vidare att de önskar vägledning från sjukvårdens sida i 

hur de skulle kunna stödja på ett mer tillfredställande vis. Då diabetes typ 2 är en kronisk 

sjukdom är behovet av stöd, kunskap och vägledning från anhöriga och sjukvård ofta 

nödvändigt för att patienten ska upprätthålla god livskvalitet. För att sjuksköterskor ska 

kunna ge en mer individanpassad vård kan det vara av betydelse om de har kännedom om 

patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Genom att få kännedom om patientens 

upplevelse kan sjuksköterskor få en ökad kunskap och förståelse för vad det innebär att leva 

med sjukdomen. En ökad förståelse hos sjuksköterskor kan därmed bidra till ett bättre 

bemötande och stöd vid omvårdnad av denna patientgrupp. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

4 METOD 

Vald metod för detta examensarbete var en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes 

då syftet var att beskriva patienters upplevelser. Friberg (2017a) menar att kvalitativa artiklar 

ger en ökad förståelse för personers upplevelser, vilket överensstämde med examensarbetets 

syfte. Polit och Beck (2016) beskriver att i en litteraturstudie görs sökningar efter litteratur 

som sedan kritiskt granskas och analyseras för att kunna sammanställas till ett nytt resultat. 

De valda artiklarna analyserades enligt Evans (2002) metod som går ut på att syntensiera 

befintlig kvalitativ forskning för att få fram ett nytt sammanhang av forskningsresultaten. 

Analysen av data sker i fyra steg: datainsamling, identifiera nyckelfynd, jämföra och ställa 

samman teman samt subteman och beskriva fenomenet. Nedan beskrivs de urval som gjorts 

samt datainsamling, dataanalys, genomförande och etiskt övervägande.  

4.1 Urval och datainsamling 

Urval och datainsamling genomfördes enligt Evans (2002) beskrivning av litteraturstudie. 

Datainsamlingen inleddes med att söka efter artiklar som kunde härledas till syftet med detta 

examensarbete. För att finna relevant datamaterial till examensarbetet har flertalet 

artikelsökningar gjorts i databaserna Pubmed och Cinahl då de har vårdvetenskaplig 

förankring. De ord som användes vid artikelsökningarna var attitudes, diabetes type 2, 

experience, living with, patient, perceptions, qualitative, self management och turning 

point. Sökorden skrevs i flera olika kombinationer och förknippades med de booleska 

operatorerna AND och OR. Boolesk sökteknik tillämpas för att fastställa sambanden mellan 

sökorden (Östlundh, 2017). Ett exempel på hur operatorererna användes i artikelsökningen 

var Diabetes type 2 AND patient experience OR perceptions vilket resulterade i 1984 träffar. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara ur patientens perspektiv och att de skulle 

vara vetenskapligt granskade (peer reviewed). Denna begränsning fanns dock ej tillgänglig i 

Pubmed, istället har dessa artiklar kontrollerats i Cinahl att de var vetenskapligt granskade. 

Andra inklusionskriterier som tillämpades var full text, abstract available samt att de skulle 

vara skrivna på engelska för att undvika språkliga missförstånd. Enligt Östlundh (2017) är 

det angeläget att avgränsa äldre artiklar i sökningsarbetet då vetenskapligt material är en 

färskvara, varpå endast artiklar publicerade mellan år 2012-2018 inkluderades i sökningarna. 

Detta utökades sedan till mellan år 2010–2018 för att finna en sista relevant artikel. 

Artiklarna inkluderade både män och kvinnor från olika länder, vilket var intressant för att se 

globala likheter och skillnader utifrån deras upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 
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Exklusionskriterier var artiklar med kvantitativ ansats samt artiklar vars syfte berörde 

patienter under 18 år. Patienter med diabetes typ 1 exkluderades även då de ej var relevanta 

för detta examensarbete samt artiklar som innefattade andras perspektiv än patientens, då 

endast upplevelser utifrån ett patientperspektiv var relevant.  

Totalt genererade sökningarna 454 artiklar och utifrån rubriken kunde flera artiklar uteslutas 

då de ej innefattade inklusionskriterierna, se bilaga A. Flera artiklar var återkommande i 

sökningarna som gjordes. Om rubriken ansågs vara relevant utifrån det valda syftet lästes 

artiklarnas abstract. Sammanlagt läste författarna till examensarbetet 56 abstract och valde 

ut de artiklar som svarade bäst på examensarbetets syfte. Detta resulterade i 19 artiklar som 

noggrant lästes igenom i sin helhet. Friberg (2017a) skriver att efter identifiering av relevanta 

artiklar ska kvalitén av artiklarna granskas. Kvalitén av artiklarna har därmed granskats 

utifrån 11 granskningsfrågor vilka finns beskrivna i bilaga B. Frågorna omvandlades för att 

kunna besvaras med ”Ja” eller ”Nej”, där ”Ja” gav ett poäng och ”Nej” gav noll poäng. Artiklar 

med 1-5 poäng ansågs ha låg kvalitét, 6-8 poäng ansågs ha medelhög kvalitét och 9-11 poäng 

ansågs ha hög kvalitét. Utifrån kvalitetsgranskningen valdes 12 artiklar med hög kvalitét till 

examensarbetet, dessa presenteras kort i bilaga C.  

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Dataanalysen gjordes enligt Evans (2002) som en beskrivande syntes bestående av fyra steg. 

Steg ett består av datainsamling som beskrivs i avsnitt 4.1. I steg två läses artiklarna mycket 

noggrant igenom, gärna flera gånger för att få en förståelse och helhetsbild över de valda 

artiklarna. Därefter identifieras nyckelfynd ut ur resultatdelen. Ett nyckelfynd är en mening 

eller ett stycke som svarar på syftet med examensarbetet. I steg tre jämförs nyckelfynden med 

varandra för att finna likheter och skillnader som sedan formar olika teman. I dessa teman 

ska sedan mindre subteman letas fram. Subteman ger en ökad förståelse av fenomenet som 

ska undersökas. I fjärde steget görs en tillbakablick där författarna till examensarbetet ser 

över att varje enskilt tema hör ihop med orginalstudien så att texten är riktig och fenomenet 

redogörs, vilket även leder till att tillförlitligheten ökar. Slutligen skapar alla teman och 

subteman en sammanhängande helhet som stödjer orginalstudien och svarar an på syftet 

med den nya studien (Evans, 2002). 

I steg två gjordes en större granskning av de vetenskapliga artiklarna, därmed lästes varje 

artikel noggrant ett flertal gånger för att få ett helhetsperspektiv samt kunna urskilja 

nyckelfynd från texterna. Under granskningen fördes en dialog mellan författarna till 

examensarbetet där de enhälligt kom fram till 142 nyckelfynd. Dessa nyckelfynd markerades 

med överstrykningspenna och skrevs sedan ned var och för sig. För att smidigare kunna gå 

tillbaka till ursprungsartikeln som nyckelfynden tillhörde numrerades de med samma siffra.  

Därefter påbörjades steg tre där samtliga nyckelfynd jämfördes med varandra för att likheter 

och skillnader skulle urskiljas till olika teman. Detta resulterade i tre teman. På grund av de 
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olika variationerna som framkom under varje tema skapades tre subteman till respektive 

tema. Ytterligare en genomläsning över de teman och subteman som skapats genomfördes 

vilket ledde till att flera nyckelfynd fördelades om, då de passade bättre in under ett annat 

subtema. Efter ett flertal omplaceringar och flera diskussioner mellan författarna till 

examensarbetet kom beslutet att göra om analysprocessen från början med mer 

noggrannhet. Slutligen ledde detta till att två teman som mynnade ut i tre subteman vardera 

skapades, se tabell 1. Därefter skrevs resultatet i sin helhet fram genom att sammanfatta 

nyckelfynden, där varje tema erhölls som rubriker och sammanfattade subteman i en 

löpande text. I det sista steget granskades resultatet för att se till att fenomenet var beskrivet. 

Polit och Beck (2016) ökar examensarbetets tillförlitlighet genom att referera de 

sammanfattade nyckelfynden i en löpande text under teman och subteman. 

 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subteman 

And the knowledge is what’s actually changed 
everything, is knowing more and more about it 
(Shaw et al., 2013, s. 88) 

 

 

 

 

Att återfå stabilitet i 

vardagen. 

 

Att förstå sin sjukdom 

Participants who formed positive images of the 
illness tended to view it as something they must 
live with; they seemed to accept the condition as 
a part of themselves (Kato, Fujimaki, Fujimori, 
Izumida, Suzuki, Ueki, Kadowaki & Hashimoto, 
2016, s. 1236). 

 

En förändrad livsstil 

Participants’ statements indicated that family 
support was a critical aspect of adaptation to 
diabetes. In particular, participants discussed 
receiving support from their partners. It 
primarily served as a facilitator in help with diet 
and living in harmony (Moonaghi, Areshtanab, 
Jouybari, Bostanabad, & McDonald, 2014, s.4). 

 

Stöd och gemenskap 
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4.3 Etiska överväganden 

Forskare har ett etiskt ansvar i sitt arbete samt ett flertal regler och föreskrifter att följa 

(CODEX, 2017a). En forskare ska ej plagiera, förfalska eller förvränga sin studie och ska alltid 

vara hederlig med resultaten. Att vara oredlig kan leda till att människor får utstå risker, 

vilket kan bidra till att tilliten för både forskningen och forskarna minskar. För att 

forskningen ska anses vetenskapligt accepterad ska alla resultat redovisas öppet så att andra 

forskare kan granska den (Vetenskapsrådet, 2017a). Artiklarna som valts till detta 

examensarbete har noggrant lästs igenom av författarna för att minimera risken att välja 

oredlig och oetisk forskning. Samtliga artiklar har bearbetats och översatts från engelska till 

svenska samt att författarna har följt de ovan nämnda regler gällande fusk och plagiat 

5 RESULTAT  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2. Vid dataanalysen framkom två teman och sex subteman, se tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

Att uppleva svårigheter i vardagen 

Rädsla och oro 

Svårigheter med egenvården 

Bristfälligt bemötande 

Att återfå stabilitet i vardagen 

Att förstå sin sjukdom 

Stöd och gemenskap 

En förändrad livsstil 
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5.1 Att uppleva svårigheter i vardagen 

Temat beskriver hur patienter med diabetes typ 2 upplevde svårigheter i vardagen. Nedan 

presenteras rädsla och oro, svårigheter med egenvården och bristfälligt bemötande.  

5.1.1 Rädsla och oro 

Patienter upplevde rädsla och oro över att de blivit diagnostiserade med diabetes typ 2 (Ahlin 

& Billhult, 2012; Crowe, Whitehead, Bugge, Carlyle, Carter & Maskill, 2017; Handley, Pullon 

& Gifford, 2010; Moonaghi, Areshtanab, Jouybari, Bostanabad & McDonald, 2014; Shaw, 

Brown, Khan, Mau & Dillard, 2013). Upplevelser av rädsla och oro ledde till att de kände sig 

hjälplösa då de inte kunde förändra att de fått sjukdomen. De kände att sjukdomen var 

skrämmande då den bland annat kunde leda till diabeteskoma och död (Shaw et al, 2013). 

Vidare beskrev flera patienter att de upplevde rädsla då de hade förutfattade meningar om att 

diabetes typ 2 inte gick att behandla och slutligen ledde till döden (Moonaghi et al., 2014). 

Andra patienter beskrev också hur de hade svårt att hantera de fysiska symtomen diabetes 

typ 2 medförde samtidigt som de upplevde rädsla när de fick sin diagnos (Handley et al., 

2012). Detta kan illustreras i följande citat: "I was afraid and I thought oh, better I go and kill 

myself" (Handley et al., 2010, s.15). Patienterna upplevde även att sjukvårdspersonalen inte 

alltid förmedlade tillräcklig information om diabetes typ 2. När information inte fördes fram 

till patienterna upplevde de kunskapsbrist vilket bidrog till oro och rädsla (Crowe et al., 

2017). En patient beskrev: 

Yeah but the trouble with [going to GP] is I don’t know what I should be eating, I 

don’t know what I should be eating anyway, I mean I know I should be probably 

exercising a wee bit more, running and all that .... Absolutely nothing, I know nothing 

about what I should be doing and what I shouldn’t be doing you know (Crowe et al., 

2017, s. 617).    

Patienterna var medvetna om att sjukdomen var allvarlig och skuldbelade sig själva då 

orsaken till diagnosen berodde på den ohälsosamma livsstil de haft (Crowe et al., 2017; Ahlin 

& Billhult, 2012; Moonaghi et al., 2014). De beskrev vidare att de var oroliga inför de 

komplikationer diabetes typ 2 kunde leda till i framtiden, som att behöva amputera benen 

eller att bli blind (Crowe et al., 2017). Många var även rädda att de inte skulle klara av att 

kontrollera sjukdomen och att det skulle leda till att sjukdomen skulle begränsa deras liv 

(Shaw et al., 2013). Förändringar i livet såsom att flytta eller bli förälder skapade oro hos 

många patienter då de var tvungna att ändra rutinerna kring egenvården (Rasmussen, 

Terkildsen, Maindal, Livingson, Dunning  & Lorentzson, 2016). Patienterna beskrev även att 

de hade svårt att sätta sin egen hälsa främst när familjelivet var krävande, vilket gav 

upplevelser av oro inför framtiden (Ahlin & Bilhult, 2012). ..."I have no time for myself … I 

think about it all the time; if it continues like this, the children soon won't have a mother, the 

way I am leading my lie" (Ahlin & Billhult, 2012, s. 43). Även andra patienter uttryckte oro 

över familjen och funderade över hur framtiden skulle se ut om de avled på grund av sin 

diabetes (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). 
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5.1.2 Svårigheter med egenvården 

Patienterna upplevde att det var svårt att följa restriktionerna kring egenvården då dessa 

medförde en förändrad livsstil (Handley et al., 2010; Mathew et al., 2012; Moonaghi et al., 

2014). Livsstilsförändringar upplevdes vara både utmanande och tidskrävande då gamla 

vanor behövde uppoffras, och på kort sikt var resultatet av den förändrade livsstilen knappt 

märkbar vilket sänkte motivationen att följa egenvårdsrestriktionerna. Patienterna upplevde 

även att det var svårt att förändra sina vanor på grund av de svåra restriktionerna som 

behövde följas. De upplevde att integrationen av restriktionerna i vardagen gjorde att livet 

begränsades (Handley et al., 2010; Mathew et al., 2012). Patienterna beskrev hur de upplevde 

att sjukdomen inte gav några symtom vid normala blodsockernivåer, därmed hade de svårt 

att motiveras till livsstilsförändringar eftersom de inte kände sig sjuka (Handley et al., 2010). 

..."You don’t feel unwell. If I felt unwell that would motivate me" (Handley et al., 2010, s. 16). 

Detta bidrog till att en del patienter upplevde att det var besvärligt att konstant kontrollera 

blodsockernivån och vikten, trots att de var medvetna om hur viktiga dessa kontroller var 

(Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). Under stressiga 

perioder i patienternas liv förekom det att egenvården glömdes bort vilket resulterade i 

försämrade blodsockernivåer (Moonaghi et al., 2014; Mathew et al., 2012). En patient 

beskrev: "Sometimes I forget to inject insulin on time. After the injection, you forget to eat 

food and drop blood sugar, or you are a guest and you did not find time to do insulin 

injection on time.” (Moonaghi et al., 2014, s. 3)  

Patienterna uttryckte att förändrade kostvanor var en viktig del i egenvården, dock upplevdes 

det vara svårt att implementera i vardagen. Patienterna upplevde att de var begränsade på 

grund av restriktionerna kring kosten vilket skapade avund mot de personer som kunde äta 

allting (Mendenhall & Norris, 2015; Mathew et al., 2012). Ibland föredrog en familjemedlem 

eller partner en måltid som ej var passande och det blev en ursäkt till att fortsätta med 

ohälsosamma matvanor (Ahlin & Billhult, 2012). På grund av de strikta 

rekommendationerna kring kosten upplevde patienterna att det var svårt att njuta av livet 

(Wermeling et al., 2014; Mathew et al., 2012; Ahlin & Billhult, 2012). De upplevde att det var 

påfrestande att delta vid sociala tillställningar, såsom middagar med vänner då de ofta blev 

frestade att äta sådant som inte var lämpligt. En del patienter valde att stanna hemma 

ensamma och upplevde då ett utanförskap, medan andra följde med vännerna på middag och 

frångick rekommendationerna kring kosten (Mathew et al., 2012). Speciella tillställningar 

som födelsedagsfiranden och andra högtider upplevdes påfrestande då det sällan erbjöds 

lämplig kost för en diabetiker, och patienterna kände att de var till besvär (Ahlin & Billhult, 

2012). Patienterna upplevde även att andra i deras omgivning inte förstod sig på deras behov 

av en förändrad kost (Shaw et al., 2013). En patient beskrev: "They´re always saying, "Have a 

second cup of soup," or, "It´s a small brownie. You can have a small brownie." What they 

don´t understand is when you have that small brownie, it triggers something..." (Shaw et al., 

2013, s. 90). Då motivation att förändra livsstilen sviktade hos patienterna försökte de hitta 

ursäkter till att skjuta upp fysisk aktivitet. En del patienter upplevde att de hade höga krav på 

sig vilket resulterade i en inre kamp med argumentationer hos patienterna för att undvika 

fysisk aktivitet (Ahlin & Billhult, 2012). Patienterna upplevde att det var deras egna ansvar 

att ta beslut om förändring och det hjälpte sällan när personer i omgivningen ville driva 
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patienterna till att börja motionerna, då motivationen behövde komma från de själva 

(Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012).  

5.1.3 Bristfälligt bemötande  

Patienter beskrev att de upplevde ett bristande bemötande vid kontakt med sjukvården och 

omgivningen (Rasmussen et al., 2016; Kato, Fujimaki, Fujimori, Izumida, Suzuki, Ueki, 

Kadowaki & Hashimoto, 2016; Moonaghi et al., 2014; Wermeling et al., 2014). En patient 

beskrev att hon dömdes av sjukvårdspersonalen att inte vara kompetent nog att sköta 

egenvården (Rasmussen et al., 2016). ...”The doctor (endocrinologists) didn´t tell me anyting. 

I don't think it really accurred to him to talk to me and give me moore information. He just 

judged me to be incapable of managing diabetes myself" (Rasmussen et al., 2016, s. 324). En 

annan patient beskrev hur en läkare kom in i rummet utan att hälsa och för att sedan säga: 

”Have you always been that fat?” (Wermeling et al., 2014, s. 4). Patienten kände att hon hade 

uppskattat att läkaren uttryckt sig på ett mer professionellt vis (Wermeling et al., 2014). Även 

andra patienter upplevde att sjukvårdspersonalen hade brist på förståelse för deras situation 

och att de inte fick den information relaterat till sjukdomen de behövde (Moonaghi et al., 

2014; Wermeling et al., 2014). De upplevde även att det förekom språkliga missförstånd 

mellan sjukvårdspersonalen och de själva (Moonaghi et al., 2014). Vissa patienter upplevde 

att de blev informerade av sjukvårdspersonalen men att informationen sällan var konkret 

vilket gjorde den oanvändbar (Wermeling et al., 2014). Många patienter upplevde även 

bristande bemötande från omgivningen, vilket ledde till att de dolde sin sjukdom. 

Patienterna beskrev hur de undvek att tala öppet i sociala miljöer om att de hade diabetes typ 

2 då de ville besparas att bli tilldelade frågor och nedvärderande kommentarer (Mathew et 

al., 2012). Patienterna beskrev att de undvek att ta ledigt från arbetet för att gå på viktiga 

läkarbesök för att på så sätt dölja sin sjukdom. En patient förklarade att hon endast berättade 

om sin diabetes för ett fåtal personer (Rasmussen et al., 2016). ..."That’s because when it is 

type 2 [diabetes], there is some [people] who link it to having lived unhealthy........ some 

people are quick to comment on it [having diabetes because of unhealthy life style], so then I 

just do not say it" (Rasmussen et al, 2016 s. 324). Även andra patienter beskrev hur de 

undvek sociala situationer med personer som inte hade kunskap om sjukdomen för att slippa 

bemötas av en negativ attityd. De upplevde att personer i deras omgivning uttryckte att 

sjukdomen var självförvållad och berodde på lathet (Kato et al., 2016; Rasmussen et al., 

2016). De patienter som upplevde ett dåligt bemötande, indikerade att det hade en negativ 

inverkan på deras sociala välbefinnande eftersom det ledde till att de isolerade sig 

(Rasmussen et al., 2016).  

5.2 Att återfå stabilitet i vardagen. 

Även om patienter med diabetes typ 2 upplevde svårigheter i livet fanns det några faktorer 

som bidrog till en mer stabil vardag. Nedan presenteras att förstå sin sjukdom, stöd och 

gemenskap och en förändrad livsstil. 
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5.2.1 Att förstå sin sjukdom 

Patienterna upplevde att det var viktigt att lära sig leva med sjukdomen för att finna balans i 

vardagen. För att återfå stabilitet i vardagen behövde patienterna även lära sig att förstå sin 

sjukdom (Herre, Graue, Hope, Kolltveit & Gjengedal, 2016; Jutterström et al., 2012; Mathew 

et al., 2012; Shaw et al., 2013). Att få kunskap genom utbildning om diabetes typ 2 beskrevs 

vara en betydelsefull resurs som hjälpte patienterna att hantera och acceptera sjukdomen 

(Shaw et al., 2013; Mathew et al., 2012). Detta kan speglas i följande citat: "I’ve embraced it 

and I can live with this. And the knowledge is what’s actually changed everything, is knowing 

more and more about it (Shaw et al., 2013, s. 88). Under utbildningarna fick patienterna även 

information om att de regelbundet ska besöka ögonläkare och fotvårdare för att förebygga 

komplikationer. Patienterna var tidigare omedvetna om detta och upplevde därför att 

utbildningarna gav betydelsefull information som ökade deras förståelse för sjukdomen 

(Herre et al., 2016). Även andra patienter upplevde att utbildning om sjukdomen gav svar på 

de frågor de tidigare gissat sig fram till. En ökad kunskap gällande exempelvis svåra 

medicinska begrepp, insulinets roll vid reglering av blodsocker och vilka livsmedel som var 

lämpliga medförde att patienterna hade lättare att hantera sin sjukdom (Shaw et al., 2013). 

Annan kunskap som ansågs vara betydelsefull var fysiologin bakom de typiska 

diabetessymtomen. Patienterna upplevde även att det var intressant att få en ökad förståelse 

för vad som faktiskt sker i kroppen, vilket underlättade den vardagliga hanteringen av 

sjukdomen. Patienterna upplevde att en ökad förståelse kring förhållandet mellan fysisk 

aktivitet och blodsockernivån var användbart för att patienterna lättare skulle känna sig 

motiverade till enkel vardaglig motion (Herre et al., 2016). En del patienter experimenterade 

med motion, kost och medicin för att se om blodsockernivån blev jämnare. De upplevde att 

fysisk aktivitet var den främsta bidragande faktorn för att hålla blodsockernivån i balans 

(Mathew et al., 2012). När patienterna förstod vikten av en ökad fysisk aktivitet blev det 

lättare att för dem att implementera motion i vardagen (Jutterström et al., 2012; Herre et al., 

2016).  

5.2.2 Stöd och gemenskap 

 Patienterna upplevde att anhöriga och sjukvårdspersonal var den främsta källan för att få 

stöd i sin sjukdom (Herre et al., 2016; Mathew et al., 2012; Mendenhall & Norris, 2015; 

Moonaghi et al., 2014). Patienterna uppskattade när sjukvårdpersonalen var medvetna om 

vilka resurser som fanns att tillgå för att kunna hantera sjukdomen. De kände sig även 

stöttade när sjukvårdspersonalen lyssnade till deras personliga berättelser (Mathew et al., 

2012). De beskrev att de kände stöd när sjukvårdspersonalen uppförde sig trevligt och 

använde ett enkelt, begripligt språk när de talade med patienten (Moonaghi et al., 2014). En 

patient beskrev: "Doctor treated me very politely and humanely and to listen to my words. 

Then he spoke about my disease and its treatment in clear and understandable language to 

me.” (Moonaghi et al., 2014, s. 5). Patienterna beskrev att de fick stöd från sin omgivning och 

att det stödet hade positiv inverkan. Familjemedlemmar upplevdes vara viktiga stöttepelare 

för patienterna eftersom de fanns för dem när de behövde prata om påfrestande saker 

relaterat till sjukdomen. Patienterna beskrev att det underlättade om en familjemedlem 
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också led av diabetes typ 2 då de tillsammans kunde vidta förebyggande åtgärder för en 

förbättrad hälsa (Moonaghi et al., 2014; Mendenhall & Norris, 2015). Många patienter 

upplevde att de fick gott stöd genom att gå i stödgrupper där andra personer i en liknande 

situation deltog. Att dela erfarenheter och kunskap med andra diabetes typ 2 patienter var 

uppmuntrande och lärande då de kunde se parallellerna av sjukdomen. Patienterna 

uppskattade att delta i gruppaktiviteter tillsammans med andra diabetespatienter. Genom 

dessa grupper fick patienterna möjlighet att dela erfarenheter relaterade till diabetes med 

varandra (Herre et al., 2016; Mathew et al, 2012; Shaw et al., 2013). En patient beskrev: 

...if you don´t have someone that actually supports you and is there and you can talk 

to, and how do you handle this situation, what do you say when somebody asks you 

these questions... I think supports groups are really, really important... I like that 

everybody there is in the same shoes as you are, so you find out you´re not the only 

one going through [this]. (Shaw et al., 2013, s. 89) 

Även Rasmussen et al. (2016) lyfte fram vikten av att umgås med andra i samma situation. 

Det upplevdes inspirerande och patienterna fick både stöd, inspiration och gemenskap. De 

fick även möjlighet att ge andra patienter stöd.  

5.2.3 En förändrad livsstil 

Patienterna beskrev att de inte kunde ignorera sjukdomens allvar om de ville undvika att 

drabbas av diabeteskomplikationer. Detta ledde till en vändpunkt för patienterna vilket 

motiverade dem till en förändrad livsstil (Herre et al., 2016; Jutterström et al., 2012; Kato et 

al., 2016; Wermeling et al., 2014). Patienterna beskrev att det blev en väckarklocka när de 

tänkte på saker de ville uppleva i framtiden vilket gav dem motivation att förändra livsstilen 

(Shaw et al., 2013). Detta kan speglas i följande citat: 

...the real wake-up for me was when one of the doctors said to me, "...what do you want 

to be doing in five years?... You may not be here if you don´t change the way you´re 

eating..."...that was a wakeup call for me...Now I was madder than heck that he sait it, 

but it was a wake-up call because I saw my grandkids, and I thought, 'I want to be there 

when they get married (Shaw et al., 2013, s. 9) 

Patienterna beskrev att det blev en vändpunkt i deras liv när de insåg att de inte kunde 

förneka sjukdomens allvar. De försökte istället se positivt på sjukdomen och tillåta den bli en 

del av de själva (Kato et al., 2016). Patienterna upplevde då att de kände sig tryggare och blev 

motiverade att lära sig att leva med sjukdomen (Herre et al., 2016).  När patienterna fick 

hårda uppmaningar gällande en striktare hantering av egenvården från sin läkare upplevde 

de en positiv vändpunkt i deras liv. De hårda uppmaningarna bidrog till att patienterna 

förstod att de kunde få allvarliga komplikationer om de inte följde egenvårdsrestriktionerna. 

Detta medförde att deras motivation att vidta konkreta åtgärder till att förbättra hälsan 

ökade (Wermeling et al., 2014). 
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6 DISKUSSION  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2. Nedan presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån de teman som framkom i examensarbetets resultat tolkade författarna att patienterna 

upplevde rädsla och oro när de fick diabetes typ 2. De beskrev att sjukdomen upplevdes 

skrämmande på grund av att den kunde leda till döden och de kände sig hjälplösa över att de 

inte kunde påverka att de fått sjukdomen. Boström et al. (2014) menar att många 

sjuksköterskor är rädda att skrämma patienterna om de informerar om vilka svårigheter 

diabetes typ 2 kan medföra. Men de beskriver även att det blir lättare att prata om de 

svårigheter som sjukdomen kan medföra genom att skapa en relation till patienten. Rädsla är 

något som behöver uppmärksammas av sjuksköterskor menar författarna till 

examensarbetet. Om sjuksköterskor undviker samtal om de svårigheter sjukdomen kan 

medföra kan det leda till en ökad rädsla hos patienten. Därav är det mycket viktigt att 

sjuksköterskan arbetar för att skapa en god relation till patienten där båda känner trygghet 

att våga prata. Om rädsla kan upptäckas i tidigt skede kan sjuksköterskor stödja dem samt 

minska risken för onödigt lidande hos patienten.  

I resultatet framkom det även att patienterna upplevde rädsla för att drabbas av olika 

komplikationer diabetes typ 2 kan leda till i framtiden, till exempel att behöva amputera 

benen. Ericson och Ericson (2012) beskriver att amputera benen är en risk på sikt om 

egenvården följs dåligt. Gershater et al. (2012) skriver att amputation kan undvikas genom 

att sjuksköterskan kontinuerligt kontrollerar patientens fötter för att tidigt upptäcka 

eventuella fotsår. De menar att fotsår ökar risken för amputation och att det är viktigt att 

arbeta förebyggande. Orem (2001) skriver att brist på kunskap kan leda till att patienter 

hindras att utföra egenvård. Enligt patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till 

information om sitt hälsotillstånd och vilka behandlingsmöjligheter det finns. De har även 

rätt att få information om eventuella risker som kan ge komplikationer samt hur dessa kan 

förebyggas. Författarna till examensarbetet anser att den rädsla som patienterna upplever 

skulle kunna minska om patienterna fick rätt sorts stöd och information från sjukvården.  

Resultatet visade att patienterna upplevde rädsla för framtiden och för vad som skulle hända 

med familjesituationen om något allvarligt skulle inträffa på grund av deras sjukdom. Detta 

kan kopplas till Stuckey et al. (2016) som beskriver att även de anhöriga är rädda för att 

något ska hända patienten vilket begränsar deras vardag. Även Nefs och Pouwer (2018) lyfter 

fram att de anhöriga är oroliga att patienten ska drabbas av komplikationer. Stuckey et al. 

(2016) beskriver att rädslan till stor del beror på att de anhöriga har lite kunskap om 

sjukdomen och de anser att komplikationerna är både farliga och livshotande. De anhöriga är 

rädda att inte veta hur de ska reagera om något allvarligt inträffar. En reflektion är att även 

stöd och utbildning till anhöriga är nödvändigt då diabetes typ 2 påverkar hela familjen. Ökat 
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stöd och kunskap om sjukdomen till patienter och anhöriga kan minska rädsla samt bidra till 

mer trygghet vilket i sin tur kan leda till ökad säkerhet hos patienten. 

Resultatet visade att patienternas motivation att förändra livsstilen sviktade och att de istället 

försökte hitta ursäkter till att skjuta upp fysisk aktivitet och att förbättra kosten. Detta kan 

kopplas till Jansink et al. (2010) som menar att en del sjuksköterskor saknar empati till att 

hjälpa patienter att genomgå livsstilsförändringar, framförallt till de som inte förstår 

sjukdomens allvar. Även Graves et al. (2016) menar att en del sjuksköterskor blir utmattade 

då de anser att de har ett stort ansvar över de patienter som inte tar sjukdomen på allvar. 

Författarna till examensarbetet vet att det inte går att tvinga en patient till förändring men att 

det kan underlätta för sjuksköterskor att motivera patienterna om de är medvetna om vad 

patienterna upplever. Detta betonas även av Svensk Sjuksköterskeförening (2012) som 

beskriver att patienten har rätt till självbestämmande och värdighet samt att få bli bemötta 

med respekt. Sjuksköterskor ansvarar för att patienten ska få en god omvårdnad. 

Resultatet visade även att patienterna upplevde livsstilsförändringarna som ingick i 

egenvården som svåra och tidskrävande. Då sjukdomen inte gav symtom vid normala 

blodsockernivåer upplevde de ingen motivation till att göra en förändring i livet. Under 

stressiga perioder upplevdes det extra svårt att hinna med livsstilsförändringar, vilket även 

medförde försämrade blodsockernivåer. Detta kan kopplas till Orems (2001) teori som 

beskriver att det är individuellt hur mycket varje patient klarar av och patientens vilja att 

utföra egenvården har stor betydelse för hur resultatet blir. Grunden i all diabetesbehandling 

innebär enligt Socialstyrelsen (2001) en god egenvård med hälsosamma kostvanor, fysisk 

aktivitet och i vissa fall medicinering. Författarna till examensarbetet vet att en bra egenvård 

kan minska risken att patienterna utvecklar de komplikationer som sjukdomen kan leda till, 

därför bör stor vikt läggas på att stötta patienten i sin egenvård. Om egenvården stöttas kan 

resurser på lång sikt besparas och patientens lidande minska.   

I resultatet framkom det att patienterna i många fall hade bristande kunskaper om diabetes 

typ 2 och vilka risker sjukdomen kunde medföra. Den bristande kunskapen kunde bero på att 

de inte fick nödvändig information om sjukdomen och den information de väl fick upplevdes 

otydlig. Detta medförde att de upplevde osäkerhet och att sjukdomen upplevdes som ett 

hinder att leva med. Detta kan kopplas till Jansink et al. (2010) som skriver att 

sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap om diabetes typ 2 och de nödvändiga 

livsstilsförändringar sjukdomen medför vilket gör att de därför har svårt att ge lämplig 

rådgivning. Även Hollis et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor upplever brist på kunskap 

när det handlar om insulinets betydelse eller hur hypoglykemi behandlas och menar att detta 

leder till en sämre vård för patienterna. Orem (2001) beskriver för att patienterna ska kunna 

utföra egenvårdsåtgärder krävs god kunskap om sin sjukdom samt förstå vikten av de 

åtgärder som utförs. Detta kan tolkas som att sjuksköterskans brist på kunskap leder till att 

patienterna inte får den information de är berättigade. En reflektion är att den kunskapsbrist 

patienterna upplevde skulle eventuellt kunna minska om sjuksköterskor hade god kunskap 

att delge. 
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Resultatet visade att patienter vände sig till sjukvården när de hade behov av stöd och att de 

fick stöd när sjukvårdspersonalen lyssnade till deras personliga berättelser. Boström et al. 

(2013) skriver att patienter med diabetes typ 2 behöver stöd från sjukvården för att känna sig 

trygga. Genom att sjuksköterskan fokuserar på patientens individuella behov kan patienten 

stärkas och en god vårdrelation skapas, vilket stödjer patienten gällande hanteringen av 

sjukdomen. Även Boström et al. (2014) beskriver vikten av att skapa en relation till 

patienterna genom att lyssna, diskutera och integrera med dem. På så sätt får sjuksköterskor 

ökad förståelse för sjukdomen och blir medvetna om patienternas behov vilket gör det lättare 

att stötta patienten. Orem (2001) skriver att omvårdnadsprocessen bygger på relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Detta styrks även av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

som skriver att goda relationer mellan patienter och sjukvårdspersonal ska främjas. Här ser 

författarna till examensarbetet hur viktigt det är att en personlig relation skapas mellan 

sjuksköterska och patient, detta kan göra att patienten upplever en större trygghet.  

Resultatet visade dock att patienterna även upplevde bristande bemötande vid kontakt med 

sjukvården. Patienterna upplevde då att de inte fick tillräcklig information och att 

sjukvårdspersonalen inte förstod deras situation. Detta kan kopplas till att sjuksköterskor 

upplever brist på motivation att stötta då de ständigt behöver upprepa vikten av 

livsstilsförändringar. De saknar även hopp om att patienterna ska ändra sin livsstil vilket 

skapar en känsla av maktlöshet. En annan orsak till brist på stöd kan vara att sjuksköterskor 

inte har tillräcklig kunskap om diabetes typ 2 och den egenvård som krävs (Jansink et al., 

2010). Sjuksköterskor upplever ändå att det är viktigt att ha grundläggande kunskaper om 

diabetes typ 2 för att kunna ge patienterna bra stöd och information samt upptäcka symtom 

som kan orsaka komplikationer (Graue et al., 2013). Hade patienterna fått det stöd de 

behövde av sjukvården, tror författarna till examensarbetet att patienterna skulle uppleva 

större trygghet och eventuellt ha lättare att hantera sin sjukdom. 

I resultatet framkom det att patienterna vände sig till anhöriga när de var i behov av stöd. 

Stödet från partner eller annan familjemedlem upplevdes vara särskilt viktigt. Då patienten 

upplevde ett stort behov av stöd från anhöriga kan det kan kopplas till Samuel-Hodge et al. 

(2012) som framhäver hur anhöriga vill stödja och hjälpa patienten men de saknar kunskap 

om hur de ska gå tillväga. Stuckey et al. (2016) lyfter fram att de anhöriga upplever att de får 

ta ett stort ansvar att anpassa livet efter patientens livsstilsförändringar, då de hela tiden 

måste påminna om egenvården samt hjälpa till med kosten på schemalagda tider. De 

anhöriga menar att de önskar stöd från ett annat håll på grund av det stora ansvarstagandet. 

Författarna till examensarbetet anser här att anhöriga inte får glömmas bort, och att 

sjuksköterskan bör skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i patientens vård. Om anhöriga 

får rätt stöd kan det öka möjligheten att dem i sin tur kan ge patienten bra stöd. 

I resultatet framkom det att patienterna behövde lära sig att förstå sin sjukdom för att nå 

stabilitet i vardagen. Att få kunskap genom utbildning om diabetes upplevdes vara den mest 

betydelsefulla resursen som hjälpte patienterna att förstå sin sjukdom. Detta kan kopplas till 

Boström et al. (2014) som beskriver hur sjuksköterskor kan uppmuntra och stärka 

patienterna för att stödja dem att ta bra beslut när det gäller sjukdomshanteringen. Även 

Hollis et al. (2014) skriver att sjukskörskor önskar mer utbildning om sjukdomen för att 
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kunna ge patienterna den vård de har rätt till. Orem (2001) menar att sjuksköterskan 

ansvarar för att stötta och handleda patienten. En reflektion är att sjuksköterskor skulle 

kunna ha lättare att uppmuntra och stödja patienterna om de får mer utbildning om hur de 

ska gå tillväga. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor förstå vad 

hälsa betyder utifrån patientens berättelse och på så sätt planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnaden tillsammans med patienter och anhöriga. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes 

typ 2, därför valde författarna till examensarbetet att göra en kvalitativ litteraturstudie. 

Denna metod ansågs vara lämplig då den ger en djupare förståelse för det valda fenomenet 

(Friberg, 2017b). En beskrivande ansats användes som metod vid datainsamling och 

dataanalys för att lägga egna tolkningar åt sidan. Vid en beskrivande ansats görs en 

sammanfattning av resultatet från de valda kvalitativa artiklarna, vilket gör att 

examensarbetets resultat ligger nära data. För att beskriva patienters upplevelser lämpar det 

sig väl att analysera kvalitativa artiklar (Polit & Beck, 2016). Då syftet var att beskriva 

patienters upplevelser var en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande ansats den metod 

som var mest relevant till detta examensarbete. Då författarna till examensarbetet behövde 

förhålla sig till vissa tidsbegränsningar, valdes en empirisk studie bort. Fördelarna med en 

empirisk studie hade dock varit att ny kunskap forskats fram om det valda ämnet. Även 

litteraturöversikt där kvantitativa och kvalitativa artiklar jämförs valdes bort då det är svårt 

att beskriva upplevelser genom statistisk data. 

För att finna lämpliga artiklar till examensarbetets syfte användes databaserna CINAHL plus 

och PubMed genom Mälardalen Högskolas hemsida. Dessa databaser erhåller 

vårdvetenskapliga artiklar vilket är relevant för ämnets innehåll. De flesta artiklar fanns i 

CINAHL plus och de som söktes fram i PubMed behövdes kontrolleras i CINAHL att de var 

vetenskapligt granskade då denna begränsning ej finns i PubMed. Endast kvalitativa artiklar 

som var vetenskapligt granskade och svarade på examensarbetets syfte var intressant för att 

öka examensarbetets trovärdighet. Ett inklusionskriterie som valdes var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan år 2012–2018 vilket är ett tidsspann på 7 år för att få fram så ny 

forskning som möjligt. Vid den sista sökningen utökades tidsspannet till 10 år för att finna en 

sista relevant artikel. Genom att använda tidsbegränsning stärks tillförlitligheten i resultatet 

(Polit & Beck, 2016). Dock diskuterades en nackdel angående tidsbegränsning vilket var att 

äldre betydelsefull forskning kan gå förlorad. Men för att kunna applicera examensarbetet på 

den moderna sjukvården som finns idag ansågs det att tidsramen var viktig. Andra 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att undvika språkliga 

missförstånd. Det finns inga begränsningar gällande vilket land artiklarna gjorts eller 

publicerats i vilket gör att resultatet i examensarbetet ökar överförbarheten (Polit & Beck, 

2016). 
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Sökarbetet efter relevant datamaterial resulterade i 19 kvalitativa artiklar som svarade på 

syftet, dessa lästes sedan igenom och kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017a) 

granskningsfrågor. Granskningsfrågorna omformulerades för att kunna besvaras med 

antingen JA eller NEJ. För att lättare kunna sammanställa svaren gavs ett poäng till JA och 

noll poäng till NEJ. För att undvika misstolkningar vid omformuleringen av 

granskningsfrågorna diskuterade författarna till examensarbetet innebörden av de gamla 

frågorna och fastställde tillsammans de nya frågorna. Utifrån kvalitetsgranskningen valdes 12 

artiklar med högst kvalitét för att stärka resultatet i examensarbetet. De valda artiklarna 

numrerades med nummer ett till tolv. Under analysprocessen lästes artiklarna noggrant 

igenom flera gånger för att undvika feltolkningar av artiklarna. Evans (2002) beskrivande 

syntes gav en tydlig bild över hur resultatet ska byggas upp med teman och subteman. 

Metoden går ut på att beskriva samlad datamaterial och inte tolka det som står. Det fördes en 

ständig diskussion kring artiklarnas giltighet under analysen vilket medförde att 

feltolkningar av artiklarna minimerades. 

Utifrån Evans (2002) analysprocess plockades nyckelfynd ut från artiklarna. Relevanta 

meningar och stycken som svarade på syftet med examensarbetet markerades med 

överstrykningspenna för att sedan skrivas ned på lappar, ett nyckelfynd på vardera lapp. 

Dessa numrerades med samma nummer som ursprungsartikeln så författarna till 

examensarbetet kunde gå tillbaka till ursprungskällan samt särskilja dem åt. Dessa 

nyckelfynd jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader som sedan kategoriserade 

om i tre teman och nio subteman. Genom att skriva ut nyckelfynden på lappar och ge dem 

samma nummer som den artikel de kom ifrån gjorde det lättare att kunna flytta omkring 

nyckelfynden samt att gå tillbaka till den artikel som nyckelfynden hörde hemma ifrån om 

behovet fanns. Författarna till examensarbetet blev dock inte nöjda med detta resultat då 

vissa teman och subteman överlappade varandra vilket ledde till att processen gjordes om 

från början. Denna process upplevdes vara svår och en diskussion fördes hela tiden mellan 

varandra för att grunden till detta examensarbete skulle bli så bra som möjlig. Det blev 

lättare när nyckelfynden delades upp i styrkor och svagheter varpå två teman kunde urskiljas. 

Utifrån dessa två teman kunde sedan sex subteman plockas ut som alla skiljde varandra åt 

men tillhörde ett tema. Under examensarbetets gång fick nyckelfynd flyttas runt då de ansågs 

vara mer passande under ett annat subtema. Både teman och subteman omformulerades 

även hela tiden för att hitta den bästa beskrivningen på innebörden av resultatet.  

Polit och Beck (2016) använder olika kvalitetsbegrepp för att säkerställa att examensarbeten 

håller en god kvalitet. Begreppet giltighet innebär att tolkning av datamaterialet ska 

undvikas. Begreppet tillförlitlighet innebär att studien ska kunna göras om av andra 

människor och få lika resultat. Begreppet överförbarhet innebär att resultatet behöver vara 

lättbegripligt för att kunna föras över på en annan patientgrupp eller i ett annat sammanhang 

(Polit & Beck, 2016). Citat användes i originalspråk för att budskapet i resultatet inte skulle 

gå förlorat samt undvika risk för feltolkning, detta gör även att examensarbetets trovärdighet 

förstärks (Polit & Beck, 2016). Datainsamling, analysprocess samt genomförande i detta 

examensarbete har noggrant beskrivits genom hela processen för att stärka tillförlitligheten 

samt öka studiens överförbarhet. Något som även stärkte överförbarheten var att de valda 

artiklarna i examensarbetet inkluderade både män och kvinnor från olika länder vilket ökar 
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möjligheten att överföra resultatet på olika patientgrupper. Detta kan även ses som en 

svaghet om den som läser vill ha information om en specifik patientgrupp från ett visst land. 

För att öka giltigheten i examensarbetet har författarna till examensarbetet flera gånger 

återkopplat till artiklarna för att försäkra sig om att nyckelfynden och artiklarnas resultat 

faktiskt stämmer överens. Då alla artiklar var skrivna på engelska användes ett lexikon vid 

översättning till svenska för att undvika missförstånd och feltolkningar. Författarna till 

examensarbetet har under hela examensarbetets gång eftersträvat att lägga de egna 

förförståelserna åt sidan. 

6.3 Etisk diskussion 

För att säkerställa att resultatet i detta examensarbete var av god kvalitét fanns en strävan att 

följa etiska riktlinjer enligt (Codex, 2017b). Författarna till examensarbetet har utgått från 

vetenskapligt etiskt granskade artiklar, så kallade peer rewiew. Detta innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2017b) att artiklarna är granskade av forskare som är kunniga inom det 

specifika området. Alla artiklar har varit skrivna på engelska och samtliga citat har av etiska 

skäl inte översatts. Då vetenskapsrådet (2017a) betonar att plagiering och förvrängning inte 

får förekomma har noggrannhet vidtagits vid referenshanteringen, både till citat och löpande 

text. Vidare har artiklarna som valts till detta examensarbete noggrant lästs igenom för att 

minimera risken att välja oredlig och oetisk forskning. När resultatet skrevs fram utifrån 

nyckelfynd, lades stor vikt vid att nyckelfynden behöll samma innebörd när de skrevs om. Då 

innebörden behölls minskade risken för feltolkning och oredlighet.  

7 SLUTSATS  

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

Resultatet visade att patienter med diabetes typ 2 upplevde svårigheter i vardagen. Rädsla 

och oro inför framtiden och de komplikationer som kan uppstå i samband med sjukdomen 

var upplevelser som förekom. Denna rädsla och oro berodde delvis på brist på kunskap om 

sjukdomen. Egenvård som är den centrala delen i behandlingen av diabetes typ 2 upplevdes 

vara svår att förhålla sig till. Patienterna vände sig till sjukvården för att få stöd att hantera 

sjukdomen. De upplevde att sjukvården var stödjande speciellt när de gav konkret rådgivning 

relaterat till kost och motion. Dock upplevde patienterna att sjukvården i vissa fall inte gav 

individuellt anpassad stöd. Det stöd patienterna fick från anhöriga var betydelsefullt 

eftersom de tillsammans kunde vidta förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan. 

Patienterna upplevde även att det var betydelsefullt och stödjande när sjukvården lyssnade 

till deras egen, unika upplevelse. Stödet från anhöriga och sjukvårdspersonal var en 

förutsättning för att patienten skulle klara av de svårigheter diabetes typ 2 medför. Detta 

påvisar att både sjukvårdspersonal och anhöriga måste ha god kunskap om vad det innebär 

att leva med diabetes typ 2 för att kunna se vilket behov av stöd som finns.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Att leva med diabetes typ 2 har påvisats vara något som påverkar både den drabbade 

patienten och dess anhöriga. Då det i resultatet framkommer att stödet från anhöriga 

upplevdes vara viktigt för patienten, kan vidare forskning gällande anhörigas upplevelser 

vara aktuellt. Detta kan bidra till en ökad förståelse för deras situation vilket i sin tur skulle 

kunna leda till att sjukvården erbjuder lämpligt stöd och information till de anhöriga. 

Kartläggning om de anhörigas upplevelser kan förhoppningsvis bidra till att patienten 

upplever ett ökat stöd från den anhöriges sida och på så sätt främja välbefinnande. 
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2. (Resources, Roadblocks and 

Turning Points: A Qualitative Study of 

American Indian/ Alaska Native 

Adults with Type 2 Diabetes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2012). De Frågor som varit mest relevanta för detta examensarbete har formulerats om 

för att kunna svara ja eller nej. Varje svar som är ”JA” på frågan ger ett poäng och varje svar som är ”NEJ” ger inga poäng.  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Ja/Nej 

2. Är syftet tydligt formulerat? Ja/Nej 

3. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Ja/Nej 

4. Är metoden tydligt beskriven? Ja/Nej 

5. Är undersökningspersonerna beskrivna tydligt? Ja/Nej 

6. Har tillvägagångssättet för dataanalysen redovisats tydligt? Ja/Nej         

7. Är resultatet tydligt redovisat? Ja/Nej 

8. Finns det eventuella tolkningar av resultatet? Ja/Nej 

9. Är författarnas argumentationer tydligt formulerat? Ja/Nej 

10. Finns det en tydlig metoddiskussion beskriven? Ja/Nej 

11. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden? Ja/Nej 

 

1-5 poäng: låg kvalitet 
6-8 poäng: medel kvalitet 
9-11 poäng: hög kvalitet 
 

 

 

 

 



   

 

   

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Författare, land, 

tidskrift, år. 
Titel Syfte Metod/urval Resultat Kvalitét 

Ahlin, K., & Billhult, A., 

Sverige. Scandinavian 

Journal of Primary 

Health Care. 2012. 

 

Lifestyle changes – a 

continuous, inner struggle 

for women with type 2 

diabetes: A qualitative 

study. 

 

Syftet var att beskriva 

hur kvinnor hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar 

på grund av kroniska 

sjukdomar, genom att 

använda diabetes som 

en modell. 

Kvalitativ studie. 

För att få ett 

multidimensionellt 

perspektiv utgick 

intervjuerna från 

en antroprologisk 

teori. 10 deltagare. 

Analysen utgick 

från Giorgis 

fenomenologiska 

metod.  

Kvinnorna i studien ser sig själva som 

offer för sjukdomen och orättvist 

behandlade av livet, vilket resulterar i 

en inre kamp med krav på 

livsstilsförändringar. Resultaten 

avslöjade fem teman: den tvetydiga 

känslan av andras engagemang, bli 

offer för pressande krav, uppleva 

kunskapsunderskott, uppleva en 

uppmaning och finna skäl för att 

motivera att inte förändras. 

 

 Hög 

Crowe, M., Whitehead, 

L., Bugge, C., Carlyle, D., 

Carter, J., & Maskill, V. 

Nya Zeeland. Journal of 

Advanced Nursing. 

2016. 

 

Living with sub-optimal 

glycaemic control: the 

experiences of Type 2 

diabetes diagnosis and 

education. 

 

 

Syftet var att utforska 

erfarenheter av 

diagnos och utbildning 

hos personer som lever 

med diabetes typ 2 och 

ej har optimal 

glukoskontroll. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 30 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

Många blev chockade när de fick sin 

diagnos och anklagade sig själva för 

sina dåliga levnadsvanor. Många 

saknade stöd och att de inte fick någon 

information om sin sjukdom från 

sjukvården. 

Hög 



   

 

   

utifrån en tematisk 

innehållsanalys. 

Graue, M., Dunning T., 

Hausken, MF., & Rokne 

B.. Norge. Scandinavian 

journal of Caring 

Science. 2016. 

 

 

Experience of knowledge 

and skills that are essential 

in self-managing a chronic 

condition – a focus group 

study among people with 

type 2 diabetes. 

Syftet var att få en 

ökad kunskap om hur 

patienter med diabetes 

typ 2 upplever att delta 

i en egenvårdskurs 

tillsammans med 

andra diabetes 

patienter samt hur 

deras hälsa och 

egenvårdshantering 

påverkades av kursen. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukurerade 

intervjuer. 22 

deltagare. 

Analyserades med 

hjälp av Knodel´s 

metod. 

Deltagarna upplevde att en ökad 

kunskap var nödvändig för att kunna 

hantera sjukdomen på ett tryggare sätt 

i deras vardag. De kände också att det 

var uppmuntrande att lära sig 

tillsammans med andra som kämpade 

med liknande krav. Genom att erkänna 

diabetesens allvar och att lära sig att 

hantera det gjorde dem mer säkra i sin 

egenvård. 

Hög 

Handley, J., Pullon, S., 
Gifford, H. New Zeeland. 
Australian Journal of 
Advanced Nursing. 
2010. 

 

Living with type 2 diabetes: 
“Putting the person in the 
pilots‟ seat‟. 

 

Syftet var att bättre 

förstå hur vuxna med 

diabetes typ 2 upplever 

sin vardag och 

beskriva deras 

nuvarande och tidigare 

förmåga att själva 

behärska sjukdomen.  

Kvalitativ studie 
med utgångspunkt 
i fenomenologi och 
grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserades 
utifrån en tematisk 
innehållsanalys. 

Gällande konsekvenser av diabetes typ 

2 anpassar sig deltagarna till de 

komplexa egenvårdsuppgifterna som 

krävs för att hantera den kroniska 

sjukdomen. Gällande upplevt stöd 

anser deltagarna att de fått bättre stöd 

från familj och vänner än vad de fått 

från vårdpersonal. 

Hög 

Jutterström, L., 

Isaksson, U., Sandström, 

H., & Hörnsten, Å. 

Turning points in self-

management of type 2 

diabetes. 

Syftet med denna 

studie var att belysa 

vändpunkter i 

egenvården som 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

individuella 

Teman - "Att vara i en livs- och 

dödskamp"; "Att vara på en väg utan 

återvändo"; "Var den som bestämmer"; 

och slutligen "Att vara den som kan 

Hög 



   

 

   

Sverige. Européan 

Diabetes Nursing. 2012.  

 

beskrivs av personer 

med typ 2-diabetes. 

intervjuer. 18 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

förändra resultatet" - uttrycka insikter 

människor har haft när de nått en 

vändpunkt i egenvården. 

Kato, A., Fujimaki, Y., 

Fujimori, S., Izumida, Y., 

Suzuki, R., Ueki, K., 

Kadowaki, T., & 

Hashimoto, H. (2016). 

Japan. Patient 

Education and 

Counseling. 2016. 

 

A qualitative study on the 

impact of internalized 

stigma on type 2 diabetes 

self-management. 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter med typ 2 

diabetes psykologiskt 

och beteendemässigt 

införlivar 

omgivningens stigma 

om sjukdomen. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. 26 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades med 

en grundad 

teoriinriktning.  

Diabetes typ 2 patienternas upplevelser 

visade fyra huvudteman: Uppleva 

negativa upplevelser, omvärdera självet 

med typ 2-diabetes, rekonstruera en 

känsla av identitet och upprätthålla 

balansen mellan patient och sociala 

roller. 

 

Hög 

Mathew, R., Gucciardi, 

E., De Melo, M., & 

Barata, P. Kanada. BMC 

Family Practice. 2012. 

 

Self-management 

experiences among men and 

women with type 2 diabetes 

mellitus: a qualitative 

analysis. 

 

Syftet med denna 
studie var att få ökad 
förståelse om 
egenvård, samt 
upplevda behov och 
utmaningar hos män 
och kvinnor med 
diabetes typ 2.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 35 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en induktiv 

tematisk analys.  

Deltagarna i studien såg sin diabetes 
som en del av sin identitet. Både 
männen och kvinnorna såg 
kostförändringarna som en utmaning. 
De upplevde att stödet från närstående 
både kunde vara positivt och negativt. 

Hög 



   

 

   

Mendenhall, E., & 

Norris, S. USA. BMC 

Public Health. 2015. 

 

Diabetes care among urban 

women in Soweto, South 

Africa: a qualitative study. 

Syftet med artikeln var 

att beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

diabetesvård i Soweto i 

Sydafrika. 

Kvalitativ studie 

med 

djupintervjuer. 27 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvinnorna upplevde stress över att 

förändra sin livsstil, framförallt vid val 

av att äta hälsosam mat. Kvinnorna 

upplevde även att ett socialt stöd och 

nätverk var viktigt i sin vård av 

diabetes, där de tillsammans kunde 

diskutera eventuella problem. 

Hög 

Moonaghi, H. K., 

Areshtanab, H. N., 

Jouybari, L., 

Bostanabad, M. A., & 

McDonald, H. Iran. 

Journal of Diabetes & 

Metabolic Disorders. 

2014. 

 

Facilitators and barriers of 

adaptation to diabetes: 

experiences of Iranian 

patients. 

 

Syftet var att 

undersöka personers 

hinder och resurser till 

anpassning av 

sjukdomen diabetes 

typ 2. 

 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. 15 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en 

kvalitativ 

innehållsanalys 

inspererad av 

Graneheim och 

Lundman. 

 

Tre teman framkom; individuellt 

sammanhang, stödjande sammanhang 

och att man jämförelse med andra. 

Patienterna upplevde egenvården som 

stressig; att ha kontroll över blodsocker 

och mediciner.  

Brist på kommunikation, förståelse och 

konkreta råd från läkaren upplevdes 

också som ett hinder för anpassningen 

av sjukdomen. Familjestödet upplevdes 

som positivt av patienterna. 

Hög 



   

 

   

Rasmussen, B., 

Terkildsen Maindal, H., 

Livingson, P., Dunning, 

T. & Lorentzson, V. 

Australien. 

Scandinavian Journal of 

caring sciences. 2016. 

 

Psychosocial factors 

impacting on life transitions 

among young adults with 

type 2 diabetes: an 

Australian – Danish 

qualitative study. 

 

Syftet var att utforska 

likheter och skillnader 

i hur psykosociala 

faktorer påverkar 

danskar och 

australienska med 

diabetes typ 2.  

Kvalitativ studie 

med halv 

strukturerade 

intervjuer. 26 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en induktiv 

beskrivande 

innehållsanalys. 

Livsstilsförändringarna som 

sjukdomen medför gjorde många 

osäkra vilket ledde till en känsla av 

skuld hos deltagarna. Dessutom 

upplevde många skuldkänslor i rädslan 

att dömas av andra. Patienterna 

önskade en mer flexibel och 

lättillgänglig hälso- och sjukvård.  

 

Hög 

Shaw, JL., Brown, J., 

Khan, B., Mau, MK., & 

Dillard, D.USA. J 

Community Health. 

2013. 

 

Resources, Roadblocks and 

Turning Points: A 

Qualitative Study of 

American Indian/Alaska 

Native Adults with Type 2 

Diabetes. 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

upplevda psykosociala 

behov och hinder i sin 

hantering av 

sjukdomen diabetes 

typ 2 på människor i 

alaska. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 18 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en tematisk 

innehållsanalys. 

 

Tre teman framkom; resurser, hinder 

och vändpunkter för hanteringen av 

diabetes.  

Resurser är olika faktorer som upplevs 

ha positiv effekt på kunskap och 

behandling av diabetes. Det handlar 

även om det sociala stödet från andra 

personer med diabetes. Hinder är 

faktorer som upplevs ha negativ effekt 

på hanteringen av diabetes, såsom brist 

på kunskap om kost, sociala bekymmer 

som orsakas av kosten samt det 

medicinska tillståndet. Vändpunkter är 

faktorer som deltagarna upplever då 

Hög 



   

 

   

hinder görs om till resurser vilket 

främjar egenvården av diabetes. 

Wermeling, M., Thiele-

Manjali, U., Koschack, J., 

Lucius-Hoene, G. & 

Himmel, W. Tyskland. 

BMC Family Practice. 

2014. 

 

Type 2 diabetes patients’ 

perspectives on lifestyle 

counselling and weight 

management in general 

practice: a qualitative study. 

 

Syftet var att beskriva 

patienter med diabetes 

typ 2 upplevelser av att 

få livsstilrådgivning av 

sin sjukvårdpersonal 

och hur det påverkade 

egenvården. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerae 

intervjuer. 35 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en tematisk 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde att det var svårt 

att ha självkontroll och att ständigt 

hålla koll på bra kost samt sitt 

blodsocker. De önskade konkreta råd 

från sin sjukvårdare på vad som var en 

lämplig kost samt att de även önskade 

bekräftelse på ansträngningarna/ 

förändringarna de gjorde. 

Hög 
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