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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att ha diabetes typ 2 påverkar livssituationen och därmed även upplevelser av 
livsstilsförändringar. Behandling av diabetes typ 2 består av anpassning till den nya livsstilen 
och eget engagemang. Orems (2001) teori om egenvård har använts som vårdvetenskaplig 
förankring. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar 
hos personer med diabetes typ 2. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 
och induktiv ansats har använts. Resultat: Analysen resulterade i tre teman. Temana var brist 
på kunskap, behov av kunskap och svårigheter att följa hälsorekommendationer. Rädsla för 
diabetes typ 2 och dess komplikationer beror på brist på kunskap och personer med diabetes 
typ 2 har därför svårt att genomföra livsstilsförändringar. Information, motivation och socialt 
stöd och självförtroende är en bidragande orsak till att personer med diabetes typ 2 får 
kunskap. Personliga och familjelivets faktorer, bemötande av vårdpersonal samt bryta invanda 
mönster leder alla till svårigheter att följa hälsorekommendationer. Slutsats: Personer med 
diabetes typ 2 upplever brister i sjukvården och det resulterar i svårigheter att utföra 
livsstilsförändringar. Information som ges till personer med diabetes typ 2 behöver utformas 
mer individuellt samt att bemötandet av vårdpersonal blir bättre. 
 
Nyckelord: diabetes typ 2, livsstilsförändringar, stöd, upplevelser. 
 
 
Abstract 
 
Background: To have type 2 diabetes affects life situation and thus the experiences of 
lifestyle changes. Treatment of type 2 diabetes consists of adapting to new lifestyles and their 
own involvement. Orem (2001) theory of self-care has been used as a kind of scientific 
foundation. Aim: The purpose of this study is to describe the experiences of lifestyle changes 
in people with type 2 diabetes. Method: Systematic literature review of descriptive and 
inductive synthesis approach has been used. Results: The analysis resulted in three themes. 
The themes were lack of knowledge, knowledge of the needs and difficulties in complying 
with health recommendations. Fear of type 2 diabetes and its complications are dependent on 
lack of knowledge and people with type 2 diabetes have therefore difficulty in implementing 
lifestyle changes. Information, motivation and social support and self-confidence are one 
reason that people with type 2 diabetes can learn. Personal and family life factors, attitude of 
health personnel, and breaking old patterns all lead to difficulties to follow health 
recommendations. Conclusion: People with type 2 diabetes experiencing deficiencies in care 
and these results in difficulties to perform lifestyle changes. Information given to people with 
type 2 diabetes need to be more individualized, and that the hospitality of health professionals 
should be better.  
 
Keywords: experiences, lifestyle changes, support, type 2 diabetes.  
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1 INLEDNING 
Vårt intresseområde väcktes under kliniska studier då vi mötte patienter med diabetes typ 2. 
Noterat är att dessa patienter verkar uppleva sina livsstilsförändringar som sjukdomen kräver 
på olika sätt. Vid flera tillfällen har vi noterat att vissa patienter inte lägger så stor vikt vid att 
förändra sin livsföring medan andra har ett stort engagemang gällande detta. Vi har noterat att 
kunskapen delvis finns om hur personer bör leva med sjukdomen och livsstilsförändringar 
men det finns svårigheter att bryta invanda mönster. Sjuksköterskor kan möta personer med 
diabetes typ 2 i sjukvården oavsett var de arbetar. I dessa möten är det troligt att personer med 
diabetes typ 2 befinner sig i olika stadier i sjukdomen. Vissa kan nyligen ha fått beskedet att 
de har sjukdomen medan andra mer eller mindre lärt sig leva med rekommenderade 
livsstilsförändringar. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i personers kamp att lära sig leva 
med förändringar i sitt liv oavsett om det gäller stöd och uppmuntran eller medicinering. Vi 
tror det är viktigt för sjuksköterskor att få en inblick i samt en ökad förståelse för hur personer 
med diabetes typ 2 upplever livsstilsförändringar för att kunna ge bästa möjliga vård. Alla 
individer är unika och måste mötas utifrån var han eller hon befinner sig just nu. 
 
2 BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med vårdvetenskapligt perspektiv följt av information om diabetes typ 2. 
Därefter följer ett stycke om livsstilsförändringar som diabetes typ 2 medför. Slutligen visas 
tidigare forskning inom området.  
 
2.1  Vårdvetenskapligt perspektiv 
Orem (2001) beskriver sin modell om egenvård med tre relaterade teorier; egenvård, 
egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Den första teorin om egenvård är i sin tur uppbyggd 
kring begreppen egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård är en mänsklig 
reglerande funktion där individen själv tar ställning till aktivitet och utför den för sin egen 
skull. Egenvård syftar till att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande genom att få socialt 
stöd. Individen kan hjälpa någon att bevara fysisk och psykisk funktion och utveckling inom 
normer förenligt med sådana villkor som förutsättning för liv och för integritet av funktion 
och utveckling. I modellen beskrivs vidare vad en person behöver och vilka handlingar som 
krävs för att uppfylla dessa krav. Omvårdnad betraktas som en ersättning för egenvård i 
situationer där patienten inte klarar av att sköta den själv. Omvårdnadens mål är att så långt 
det går hjälpa patienten till att själv utföra egenvård. Även egenvårdsbehoven delas in i tre 
kategorier; universella behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. 
Universella behov innefattar att individen måste utföra egenvård för att upprätthålla sin 
mänskliga funktion. I utvecklingsmässiga behov ingår antagandet att människans utveckling 
pågår från vaggan till graven, t.ex. graviditet eller händelser som förlust av sina föräldrar eller 
make/maka. Som hälsorelaterade behov kommer personer in som lider av sjukdomar, skador, 
patologiska tillstånd eller funktionshinder. Egenvårdskrav definieras som summan av de 
egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose individens universella och 
utvecklingsmässiga egenvårdsbehov samt eventuella hälsoproblem.  
 
Den andra teorin om egenvårdsbrist är enligt Orem (2001) den viktigaste delen i 
omvårdnadsteorin. Den innehåller egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Det är en 
beskrivning och förklaring till varför en person kommer i behov av omvårdnad och bristen i 
att själv tillmötesgå vård och den effekt detta har på hälsa och välbefinnande för personen. 
Egenvårdsbrist är en term som uttrycker relationen mellan kapaciteten att handla och begäret 
efter vård. Det är när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven som egenvårdsbrist 
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uppstår. Bristen kan tillmötesgås med vårdande från sjuksköterska eller någon närstående 
(Orem, 2001).  
 
Den tredje teorin handlar om omvårdnadssystem och underordnas teorin om egenvårdsbrist 
och teorin om egenvård. Teorin om omvårdnadssystem skapar struktur och innehåll i 
omvårdnad. Det är den teori som formar sjuksköterskans arbete med patienten. 
Omvårdnadssystem utgår ifrån en omvårdnadssituation med minst två personer, den ena 
behöver hjälp och den andra kan ge hjälp. Omvårdnadssystem skapas för att patienten skall få 
den rätta vården med en avvägning mellan patientens egenvård och sjuksköterskans hjälp. I 
omvårdnadssystemet finns omvårdnadskapaciteten och är den kunskap, attityd, färdighet och 
egenskap som behövs för att utöva omvårdnad. De praktiska färdigheterna är procedurer i 
diagnostisering, ordination, behandling samt organisation av omvårdnad. De fyra 
procedurerna bildar tillsammans omvårdnadsprocessen (Orem, 2001).  
 
2.2 Diabetes 
Av Sveriges cirka 365 000 diabetiker utgör typ 2-diabetes 85-90 procent och det är bara 
omkring 40 000 som har typ 1-diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Diabetes typ 1 och 2 har en 
gemensam nämnare nämligen hyperglykemi på grund av funktionell insulinbrist. Orsak till 
insulinbrist skiljer dessa typer åt (Ericson & Ericson, 2008). Typ 2-diabetes är något vanligare 
hos män än hos kvinnor och hälften är i yrkesverksam ålder. De flesta har varit sjuka i flera år 
innan diagnostisering och beror på att typ 2-diabetes har ett smygande förlopp som i början 
inte medför några symtom (Socialstyrelsen, 2009). Under veckor utvecklas symtomen gradvis 
och yttrar sig som stora urinmängder, stark törst, torr hud och torra slemhinnor, trötthet, 
viktminskning samt acetonliknande andedräkt (Ericson & Ericson, 2008). 
 
Behandling av diabetessjukdom har som mål att hålla blodets glukoshalt normal och därmed 
uppnå symtomfrihet samt att minska risken för komplikationer. Behandlingen brukar 
vanligtvis bygga på kost, motion, insulin, perorala antidiabetika och egenvård. Kosten bör 
vara fettbalanserad, innehålla rätt kolhydrater och vara fiberrik. Den fiberrika födan inverkar 
på tarmens glukosupptag. Fettintaget bör regleras till mer enkel- och fleromättat fett och 
mindre mängd mättat fett och mer än hälften av energiupptaget bör utgöras av sammansatta 
kolhydrater. Egenvård kan bland annat handla om att person med diabetes själv ska kunna 
reglera sitt blodsocker och för att klara detta är han/hon beroende av kunskap/undervisning. 
Teoretisk och praktisk undervisning är något som alla diabetiker erbjuds både i samband med 
sjukdomens debut samt fortlöpande under åren. Det är diabetessjuksköterskan som ansvarar 
för att denna information ges (Ericson & Ericson, 2008).  
 
Akuta komplikationer är hypoglykemi (lågt blodglukos på grund av högt insulin i blodet) som 
kan yttra sig som lättare insulinkänning och som i värsta fall kan leda till djup 
medvetslöshet/insulinkoma. En annan akut komplikation är hyperglykemi (högt blodglukos 
på grund av insulinbrist) som kan yttra sig som enbart illamående och i värsta fall leda till 
djup medvetslöshet/diabeteskoma. Sena komplikationer en diabetiker kan drabbas av är 
cirkulationsrubbningar såsom fot- och bensår, njurskador samt nervskador. Vissa 
diabeteskomplikationer är starkt relaterade till blodkärlsskador (Ericson & Ericson, 2008).  
                                                                                               
2.3 Livsstilsförändringar  
Enligt Ericson och Ericson (2008) rekommenderades patienter föra dagbok över eventuella 
avvikande händelser under dygnet som till exempel insulinkänningar och stressituationer och 
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observera sina blodsockervärden under dessa situationer. Genom att föra dagbok kunde 
patienten bli medveten om vilka situationer som kraftigt påverkar blodsockret. En 
rekommendation var att skaffa sig goda kunskaper om olika livsmedels energi- och 
fettinnehåll genom att få kostrådgivning. Det kan vara en god idé att gå hos en specialutbildad 
fotterapeut inom diabetesfrågor som informerar hur fötterna ska skötas om för att undvika 
fotsår. Fotsår är en sen komplikation till diabetes. Rökning och diabetes är en mycket negativ 
kombination då nikotin har en kärlsammandragande effekt vilket ökar risken för angiopati 
samt försämrar distributionen av insulin till kroppens vävnader. Rökning skadar även 
njurarnas glomeruli och förstärker negativa faktorer för uppkomst av ateroskleros och 
hjärtkärlsjukdom. Värdet av rökstopp bör betonas. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 ökar 
musklernas glukosupptag och tillsammans med kostreglering leder det till att erhålla 
tillfredsställande glukosbalans. Personer med diabetes typ 2 rekommenderas ta trapporna 
istället för hissen, göra gymnastik i hemmet, cykla och simma. Stort alkoholintag kan orsaka 
hypoglykemi och medföra risk för insulinkoma. Alkohol kan också medföra nedsatt förmåga 
att känna igen symtomen på sjunkande blodglukoshalt samt interagera med perorala 
antidiabetika så att medlets blodsockersänkande effekt förstärks (Ericson & Ericson, 2008).  
 
För att behandlingen av diabetes ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att upprätta en 
vårdöverenskommelse mellan personen med diabetes och hans/hennes diabetesteam. Det 
innebär bland annat att få information om sin sjukdom och behandling och tillsammans 
komma överens om både kort och långsiktiga mål för behandlingen. En viktig del i vård och 
behandling är regelbunden uppföljning av hälsotillståndet för att undvika komplikationer. Vid 
uppföljningen kan exempelvis fotstatus undersökas och matvanor, rökning och motionsvanor 
diskuteras (Svenska Diabetesförbundet, 2010). 
  
2.4 Tidigare forskning 
På grund av obalans i kroppen i och med diagnos av diabetes typ 2 kunde många känslor 
uppkomma bland drabbade personer. Känslor kunde pendla från att vara negativa som till 
exempel att allt kändes overkligt till en känsla av lättnad då en förklaring till vad obalansen 
berodde på. Sjukdomen kunde antingen förnekas eller erkännas. Vidare uttryckte personer att 
de inte ville ”bli” sin sjukdom utan fortsatte leva samma liv och vara samma person som 
innan sjukdomen. De kände också att de måste anpassa sig till sjukdomen för att må bra 
(Johansson, Ekebergh & Dahlberg, 2009).  
 
Enligt Toljamo och Hentinen (2001), var socialt stöd viktigt i vårdandet för patienter med 
kroniska sjukdomar. Socialt stöd var kopplat till måbra-känsla och hälsa. Sjukvårdspersonal 
kunde påverka en person med diabetes typ 2 negativt om de hade en tendens att lägga sig i för 
mycket i deras liv. Dessa personer upplevde att de inte fått ett informativt stöd.  
 
Park, Hong, Lee, Ha och Sung (2004) beskrev att personer i Korea med diagnosen diabetes 
typ 2 hade en tendens att drabbas av depression ifall egenvård inte sköttes väl, speciellt 
gällande lågt deltagande i utbildningsprogram och dålig diet. Egenvård mättes i denna studie i 
form av fem variabler; Medicintagning, egenkontroll av blodglukos, diet, träning och 
deltagande i utbildningsprogram. 
 
Personer drabbade av kronisk sjukdom upplevde att autonomin stördes på två sätt enligt Mars, 
Proot, Janssen, Van Eijk och Kempen (2007). Det medförde begränsade möjligheter i livet 
som att inte kunna leva det liv som önskades. Det innebar också omvärdering av aktiviteter 
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och andra aspekter i livet. Att tvivla på om tiden innan sjukdomen var det rätta sättet att leva 
på var vanligt. Vissa arbeten eller fritidsaktiviteter upplevdes så pass krävande att vissa valde 
att avstå. Att åka på semester upplevdes också problematiskt då bland annat klimatet 
påverkade sjukdomen och tillgång till vård var begränsad. Personer med diabetes upplevde i 
hög grad att de var tvungna att omvärdera aktiviteter i livet (Mars, Proot, Janssen, Van Eijk & 
Kempen, 2007). Familjerelationer var viktiga för en person drabbad av diabetes. 
Familjemedlemmar kunde fungera som praktiskt stöd gällande exempelvis fotvård eller 
självkontroll av blodglukos. De kunde även fungera som psykiskt stöd genom att uppmuntra 
sin anhörig med diabetes att vilja vara hälsosam och leva normalt. Många äldre personer med 
diabetes upplevde sin make/maka/sambo som betydelsefull vid hantering av diabetes då 
exempelvis känslor som oro och nedstämdhet infann sig (Paddison, 2010). 
 
Syftet med undervisning av patienter drabbade av diabetes var att stödja och stärka patientens 
kontroll över sin sjukdom, behandling och förmåga samt möjlighet till att kunna hantera det 
dagliga livets krav. Ofta krävdes att patienten genomgick någon form av beteendeförändring 
för att kunna uppfylla syftet med patientundervisning. Det har visat sig vara effektivt med 
patientundervisning när det gäller att öka patientens kunskap. Det är dock inte lika uttalat att 
undervisning har lika stor effekt på patientens beteende (Ruderfelt & Axelsson, 2004). 
Patienters delaktighet i beslut rörande sin sjukdom och vård betraktades som en viktig del av 
god vård med kvalitet. Patienter hade informerats och gavs möjlighet att välja mellan 
relevanta behandlingsalternativ. Patienter med diabetes typ 2 associerade delaktighet i sin 
vård med olika egenskaper sjukvårdspersonal skulle ha, såsom välkomnande, visade respekt 
och inte vara dömande. Läkaren gav tydliga instruktioner som var lätta att förstå. En egenskap 
att kunna lyssna på patienter i möten som handlade om hälsoproblem var viktig. I möten 
gällande alternativa behandlingsmetoder förklarade personal på ett sätt patienter förstod samt 
att patienter själva hade möjlighet att ha någonting att säga till om (Entwistle, Prior, Skea & 
Francis, 2008). 
 
Föräldrar till barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplevde relationen förändrad då barnen 
i allt högre grad klarade att utföra egenvård. Föräldrarna blev oroliga då de inte längre hade 
kontroll över sina barns hälsa. Detta resulterade i att föräldrarna istället inte vågade lämna 
sina barn ensamma eller inte kunde släppa tankarna på dem. Förluster tolkades hos barn med 
diabetes typ 1 att inte kunna göra samma saker som friska barn medan föräldrarna pratade om 
förlusten av barnens hälsa, frihet och självförtroende (Marshall, Carter, Rose och Brotherton, 
2009). Ungdomar med diabetes typ 1 såg på ansvaret att utföra egenvård som en process där 
chansen att utvecklas fanns, en process som utfördes dagligen, stegvis, individualiserad och 
unik till den specifika uppgiften. Målet med egenvård var att få en känsla av ägarskap och 
kontroll av sin sjukdom. Konsekvenserna av att ta ansvar för sin behandling var att ungdomar 
med diabetes typ 1 upplevde en ökad hälsa både kort- och långsiktigt, ökad psykosocial 
livskvalitet samt en känsla av att tro på sig själv och sina förmågor att ta hand om sig själv 
(Hanna Kathleen & Decker Carol, 2009).  
 
2.5 Problemformulering  
Många personer i Sverige drabbas av diabetes typ 2 varje år. Dessa personer vill inte ”bli” sin 
sjukdom utan vill leva samma liv och vara samma person som tidigare. För att må bra känner 
de att de måste anpassa sig till sjukdomen. Hur gör dessa personer för att anpassa sig till 
sjukdomen? Hur tycker de att sjuksköterskor på bästa sätt kan hjälpa till med anpassning? 
Vad behöver sjuksköterskor lära sig mer för att vårda personer med diabetes typ 2? Personer 
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med diabetes typ 2 är ofta tvungna att göra stora livsstilsförändringar och dessa är viktiga att 
följa för att undvika både tidiga och sena komplikationer. En person med diabetes typ 2 kan 
behöva göra livsstilsförändringar som rör kost, fysisk aktivitet, alkohol, rökning, fotvård samt 
föra dagbok. Ifall dessa inte sköts väl, speciellt gällande lågt deltagande i utbildningsprogram 
och dålig diet hos personer med diabetes typ 2 tenderar de att drabbas av depression. Varför 
vill personer med diabetes typ 2 inte delta i patientutbildning? Utbildningsprogram och 
patientundervisning syftar till att stödja och stärka patienters arbete med att lära sig leva med 
och kontrollera sin sjukdom. Personer med diabetes typ 1 upplever att målet med egenvård är 
att få kontroll i sitt liv. Har personer med diabetes typ 2 också detta mål? Får de kontroll över 
sitt liv genom att utföra egenvård? Enligt Orem utförs egenvård av individen själv i syfte att 
upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Upplever personer med diabetes typ 2 att egenvård 
leder till att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande? 
 
Hos patienter med kroniska sjukdomar är socialt stöd viktigt i vårdandet då socialt stöd är 
kopplat till måbra-känsla och hälsa och därför är familjerelationer viktiga. Upplever dessa 
patienter att de får ett socialt stöd eller finns det brister? Patienter med diabetes typ 2 ska 
göras delaktiga i sin vård och behandling. De ska ha möjligheten att välja mellan alternativa 
behandlingsmetoder och detta kräver att vårdpersonal ska kunna förklara på ett sätt så 
patienten förstår. Upplever personer med diabetes typ 2 denna valmöjlighet? Är de delaktiga i 
beslut gällande vård och behandling? Sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet i kontakt 
med patienter som går igenom livsstilsförändringar. Personer med diabetes typ 1 upplever 
ökad hälsa och ökad känsla av att tro på sig själv och sina förmågor att ta hand om sig själv 
när de tar ansvar för livsstilsförändringar. Upplever personer med diabetes typ 2 detsamma? 
 
3 SYFTE 
Syftet är att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.  
 
I föreliggande arbete kommer personer med diabetes typ 2 att benämnas endast som 
person/personer. 
 
4 METOD 
En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som analysmetod utifrån Evans (2002) 
modell har valts. Systematiska litteraturstudier identifierar, bedömer och sammanfattar den 
bästa tillgängliga evidensbaserade forskningen. Induktiv ansats har använts. Det innebär att 
samla in fakta från problemområde och gå in förutsättningslöst i studien och därefter försöka 
utveckla nya begrepp. Studien baseras på kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver 
upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.  
 
4.1 Val av metod 
Analysen innefattar fyra steg: insamling av data, identifiera nyckelfynd, relatera teman mellan 
de olika studierna samt beskriva fenomenet. Insamling av data sker helt och hållet genom 
artikelsökning i olika sökmotorer och databaser. För att kunna identifiera nyckelfynden i varje 
artikelstudie krävs det att sätta sig in i materialet för att få en helhet på texten. Det innebär att 
läsa texten om och om igen och ha ett öppet förhållningssätt. Att relatera teman mellan de 
olika studierna innebär att dela in texten i mindre delar, identifiera teman och hitta likheter 
och skillnader mellan dessa. Likheter och skillnader sammanställs till nya övergripande teman 
och eventuellt subteman. Det blir en rörelse mellan själva texten och temabeskrivningarna för 
att se att de stämmer överens. Textens olika delar sätts ihop och blir till en ny helhet. Det sista 
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steget är att beskriva de nya temana utifrån originalstudierna. Fenomenet som har studerats 
kan därefter uttryckas på ett nytt sätt med en beskrivande syntes (Evans, 2002). 
 
4.2 Datainsamling/urval 
Datainsamling har skett genom artikelsökning. Artikelsökning för examensarbetet har skett i 
sökmotorn ELIN@Mälardalen och databasen CINAHL. Endast kvalitativa vetenskapliga 
artiklar publicerade mellan 2002-2010, artiklar på svenska eller engelska och artiklar med 
relevans för vårt syfte och artiklar från Europa och Nordamerika inkluderades. Kvantitativa 
artiklar exkluderades och även artiklar baserade på diabetes typ 1. Artiklarna är skrivna inom 
de senaste nio åren. 11 artiklar passade ämnesområdet och har bearbetats. Funna artiklar har 
refererat till andra artiklar som passade vårt syfte. Valet att granska enbart kvalitativa artiklar 
grundade sig på att beskriva personers upplevelser av livsstilsförändringar i samband med 
diabetes typ 2. Forsberg (2008) beskriver att kvalitativa studier är inriktade på betydelser eller 
upplevelser av olika fenomen.  

Tabell 1. Sökvägar 

Författare Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 

Malpass, Andrews & Turner ELIN Diabetes* lifestyle changes* 27 1 

 

Edwall, Hellström, Öhrn & 
Danielson 

CINAHL experience* diabetes nurse* 26 1 

Frandsen & Kristensen ELIN Diabetes compliance* lifestyle* 4 1 

 

Hörnsten, Lundman, Kihl Selstam 
& Sandström 

CINAHL Diabetes care* patient satisfaction* 18 1 

Holmström & Rosenqvist CINAHL diabetes type 2* misunderstanding* 25 1 

Olshansky, Sacco, Fitzgerald, 
Zickmund, Hess et al. 

och 

Whittemore, Chase, Mandle & Roy 

CINAHL Diabetes type 2* experience* lifestyle-
change* 2002-2010 

18 2 

Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin ELIN Social support* diabetic* 8 1 

Nagelkerk, Reick & Meengs CINAHL diabetes* self-management* barrier* 16 1 

Hörnsten, Sandström & Lundman ELIN Personal understanding* diabetes* 2002-
2010 

5 1 

Gucciardi, Demolo, Offenheim & 
Stewart 

ELIN self-management programs* diabetes* 14 1 
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4.3 Analys/genomförande 
Artikelsökning har skett på dator separat i hemmet och gemensamt i skolans bibliotek med 
sökord presenterade i tabell 1. I artiklarna vars rubrik intresserade lästes abstract för att se om 
de passade syftet. Artiklar som tycktes passa syftet presenterades för varandra och diskussion 
kunde föras huruvida de skulle ingå i examensarbetet eller inte. 11 artiklar som motsvarade 
syftet, att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 valdes 
ut, skrevs ut, numrerades 1-11, delades upp på hälften och lästes igenom noga och flera 
gånger var för sig för att få ett helhetsintryck. Vid den enskilda läsningen bearbetades texten 
genom att markera intressanta stycken och meningar med gul understrykningspenna enligt 
överenskommelse. När båda var för sig läst och bearbetat alla 11 artiklar diskuterades och 
identifierades nyckelfynd från varje artikel som skrevs upp på post-it-lappar som fästes på 
respektive artikels framsida. Artiklarna lades ut väl synligt på ett bord och arbetet att finna 
likheter och skillnader utifrån nyckelfynden samt ta fram teman och subteman inleddes. 
Svårigheter att finna passande teman och subteman uppstod till en början då de ansågs 
överlappa varandra. Förslag på flertalet teman och subteman skrevs ner och därefter valdes de 
mest relevanta ut. Tre teman och åtta subteman utifrån nyckelfynden identifierades (bilaga 1). 
Första temat var brist på kunskap med rädsla och komplikationer som två subteman. Andra 
temat var behov av kunskap med tre subteman som benämndes motivation, socialt stöd och 
självförtroende samt information. Tredje temat var svårigheter att följa 
hälsorekommendationer med personliga och familjelivets faktorer, bemötande av 
vårdpersonal samt bryta invanda mönster som tre subteman. De 11 artiklar som inkluderats i 
litteraturstudien sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2). Citat har använts för att berika 
innehållet i resultatet. Till sist sammanställdes resultatet i en avslutande syntes (Evans, 2002). 
 
4.4 Etiska överväganden 
Codex, som finns i Vetenskapsrådet, har till syfte att ge tillgång till och kännedom om etiska 
riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. 
Vetenskapsrådet beskriver oredlighet i forskning som att forskare alltid måste vara hederliga 
med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera 
(Vetenskapsrådet, 2009). Vi har utgått från Forsberg och Wengström (2008) som beskriver att 
etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier beträffande urval och 
presentation av resultatet. Detta innefattar att studier som används skall ha fått etiskt tillstånd 
eller gjort noggranna etiska överväganden. Det betonas också att alla studier som analyseras 
skall redovisas. Alla studiers resultat ska redovisas även om de inte stöder forskarens egen 
åsikt. Det vill säga att en artikel inte ska uteslutas på grund av att dess resultat inte stämmer 
överens med vad forskaren vill få fram i sin egen studie.  
 
5 RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre teman och åtta subteman som visas i Tabell 2. Första temat var 
brist på kunskap med rädsla och komplikationer som två subteman. Andra temat var behov av 
kunskap med tre subteman som benämndes motivation, socialt stöd och självförtroende samt 
information. Tredje temat var svårigheter att följa hälsorekommendationer med personliga 
och familjelivets faktorer, bemötande av vårdpersonal samt bryta invanda mönster som tre 
subteman. 
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Tabell 2. Tema-Subtema 
 

TEMA SUBTEMA 
Brist på kunskap • Rädsla 

• Komplikationer 
 

Behov av kunskap 
• Motivation 
• Socialt stöd och självförtroende 
• Information 

 
Svårigheter att följa hälsorekommendationer 

• Personliga och familjelivets faktorer 
• Bemötande av vårdpersonal 
• Bryta invanda mönster 

  
5.1 Brist på kunskap 
Personer upplever rädsla gällande insulin, risk för komplikationer, för högt eller för lågt 
blodsockervärde samt ohälsa och för tidig död. Rädslan kan till stor del bero på brist på 
kunskap hos dessa personer. Brist på kunskap om sin sjukdom leder till att personer 
exempelvis inte vågar ändra insulindos utifrån blodsockervärdet. 
 
5.1.1 Rädsla 
Rädsla relateras till olika faktorer och ger sig till känna på olika vis. Rädsla kan många gånger 
bero på okunskap. Personer uttrycker att insulindosen inte ändras efter blodsockervärdet 
vilket beskrivs i följande citat ”No, I don´t dare to do that. I thought that I wasn´t allowed to 
do that. She (the nurse) decides how much I should take” (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 
150). Rädsla och okunskap leder till att personer förnekar sin sjukdom. När de inte känner av 
några komplikationer eller reaktioner i kroppen är det svårt att acceptera sin sjukdom vilket 
följande citat illustrerar ”I have a hard time trying to accept and realise the danger, since I 
don´t feel anything odd in my body” (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 150).  

Att vidta åtgärder i diabetesutbildning leder till att ingjuta hopp i personer att livet kan 
gestalta sig annorlunda om de sköter om sig själva. Visionen för ett hälsosamt liv går att 
föreställa sig och rädslan kan till viss del dämpas. Rädsla kan ändå starkt infinna sig vilket 
beskrivs i detta citat ”I was scared to death. This is much more worse in my head than my 
heart attack was…This is much more serious because it is silent and deadly…” (Whittemore, 
Chase, Mandle & Roy, 2002, s. 21).  

Personer utvecklar rädsla för diabetes och vilka konsekvenser det kan medföra, följande citat 
illustrerar ”I keep thinking I´m going to wake up and be dead. I have constant fear” 
(Olshansky et al., 2008, s. 1009). Hjälplöshet och frustration upplevs då personer märker att 
de blir sämre i sin diabetes trots genomförda livsstilsförändringar (Nagelkerk, Reick & 
Meengs, 2006). Rädsla finns uttryckt beträffande insulin, för lågt eller för högt blodsocker, 
komplikationer, dålig hälsa eller för tidig död (Whittemore et al., 2002; Hörnsten, Sandström 
& Lundman, 2004). 
 
5.1.2 Komplikationer 
Tankar och känslor om framtiden har en central plats hos personer. Utsikten för en hotad 
framtid baseras på risken för komplikationer relaterat till diabetes. Att planera för framtiden 
ser en del personer som nödvändigt och viktigt för att uppnå meningen med livet medan andra 
tar dagen som den kommer vilket nedanstående citat visar (Hörnsten et al., 2004). 
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 I’ve seen too many things that scare the (heck) out of me. And people, neighbors of mine, are 
 wonderful people who have diabetes in the family. They’re on insulin themselves. They´ve got 
 family histories of heart attacks and everything else and they still eat whatever they want. They just 
 figure that the insulin will take care of it and that´s not the way it works and I don’t want to go on 
 insulin if I can help it. (Whittemore et al. 2002, s.20) 
 
Behandling av komplikationer finns alltid i åtanke hos personer, speciellt fot- och 
ögonkomplikationer. En skräckupplevelse finns som härrör från något de sett eller hört. Det 
finns personer som inte är medvetna om att de har diabeteskomplikationer. En man som är 
impotent sedan länge vet inte om att det är en vanlig komplikation bland män med diabetes, 
och att läkemedel hjälper. En del personer förnekar riskerna som detta citat illustrerar ”feet, 
eyes and kidney problems will not affect me, `cause I´m already 60 years old and I won´t live 
long enough to experience that” (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 150). 
 
5.2 Behov av kunskap 
För att orka genomföra livsstilsförändringar vill personer känna sig motiverade. När 
förståelsen för diabetes blir bättre och när förändringar i vardagen ger resultat ökar 
motivationen. Socialt stöd från familj, vänner och vårdpersonal bidrar till kunskap, förståelse 
och insikt som underlättar ändring av livsföring. Ökad kunskap leder till ökad förmåga att 
hantera diabetes typ 2 i vardagen och detta resulterar i ökat självförtroende. Information 
upplevs hjälpsamt i arbetet att genomföra livsstilsförändringar. 
 
5.2.1 Motivation 
När personer förstår innebörden av att ha en god hälsa leder det till motivation att förändra 
kosten och börja med fysisk aktivitet. Personer som börjar med enbart kostförändringar och 
som leder till viktminskning blir motiverade till fysisk aktivitet. Ytterligare en orsak som 
leder till motivation att klara sin diabetes själv är oron över sin diagnos (Malpass, Andrews & 
Turner, 2009). Personer uttrycker att det är enkelt att leva med diabetes typ 2 och 
livsstilsförändringar vilket följande citat belyser ”I have always been healthy, and exercising 
and eating healthy is a normal behaviour for me, it´s not a burden at all” (Hörnsten et al., 
2004, s. 178). Allt eftersom personer inför livsstilsförändringar i vardagen upplevs en känsla 
av balans som detta citat påvisar ”I just feel better knowing that I can have these things 
(variety of food) but yet I can control how much of it I have instead of just eating a whole 
thing or whatever but what I like” (Whittemore et al., 2002, s. 24). Att se på sjukdomen 
diabetes typ 2 som någonting positivt fungerar ofta som en hjälp att införa 
livsstilsförändringar vilket illustreras i nedanstående citat. 
 

I cannot say all this is negative. I have thought of changing habits for a long time, but felt that my 
energy has been too low. When I got the diagnosis, I got new energy, and it [changing lifestyle] became 
possible for me. Usually I need a blowtorch in my bottom before I have another go at things. (Hörnsten 
et al., 2004, s. 178) 
 

Personer upplever att det underlättar om nya rutiner som rör ändring av livsföring införs 
gradvis, citatet exemplifierar ”Actually, the routines are a way to take it [the disease] into 
account” (Hörnsten et al., 2004, s. 178). Medicineringen upplever personer inte är något större 
problem att följa då det snabbt blir en rutin (Frandsen & Kristensen, 2002). Personer upplever 
att diabetes typ 2 hotar den egna personen vilket bidrar till att bli motiverad att genomföra 
livsstilsförändringar. Tankar på framtida komplikationer och allvarlighetsgraden av 
sjukdomen fungerar även det som motivation till att genomföra förändringar. Personer blir 
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motiverade när de märker att förändringar gällande dieten trots allt går att genomföra och är 
tillfredställande (Whittemore et al., 2002). 
 
5.2.2 Socialt stöd och självförtroende 
Stöd från sjukvårdspersonal, familj och vänner är en hjälp i arbetet att klara av egenvård och 
anpassa sig till sjukdomen (Olshansky et al., 2008; Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin, 2007; 
Hörnsten et al., 2004). Stöd från vårdpersonal bidrar till ökad kunskap, förståelse och insikt i 
sjukdomen och personer upplever trygghet och förtroende (Edwall, Hellström, Öhrn & 
Danielson, 2008; Hörnsten, Lundman, Kihl Selstam & Sandström, 2005). När 
sjukvårdspersonal lyssnar på personers önskemål och vilken livssituation de är i känner 
personer trygghet och får kontroll. Det leder till ökat välbefinnande som gör det lättare att 
genomföra livsstilsförändringar (Olshansky et al., 2008). Socialt stöd till personer bidrar till 
att individen blir kapabel att sätta upp personliga mål och strategier (Göz et al., 2007). När 
personer känner sig trygga blir förståelsen för sjukdomen lättare att ta till sig med bland annat 
kostråd om att äta på regelbundna tider så kroppen kommer i balans (Frandsen & Kristensen, 
2002). 

Personer upplever att vårdpersonal underlättar egenvård när de uppmuntrar, påminner och 
uppdaterar nödvändig kunskap och ger stöd (Nagelkerk et al., 2006; Edwall et al., 2008). Att 
få hjälp att upprätthålla en positiv attityd som främjar lärande och stödjer deltagande i 
gruppundervisning är viktigt (Nagelkerk et al., 2006).  

Personer som genomför livsstilsförändringar får ett ökat självförtroende (Edwall et al., 2008; 
Malpass et al., 2009). Veta vad som är bäst för sin egen kropp är en lång läroprocess och som 
resulterar i säkerhet och självförtroende vilket följande citat belyser ”The importance of 
regular contact was illuminated in the process of confidence based on receiving knowledge 
about managing one´s own disease – what to do and how to do it. The experience of having 
disease control created a feeling of independence” (Edwall et al., 2008, s. 777). 
Kombinationen av koständring och fysisk aktivitet leder till ökat självförtroende i kroppen 
och ökad förmåga att hantera sin diabetes. Fysisk aktivitet är nyckeln i processen med fokus 
på att hålla låga blodsockernivåer och inte endast inriktas på viktminskning och 
kostförändringar (Malpass et al., 2009). Positiva möten med vårdpersonal resulterar i att 
personer känner sig trygga och självsäkra (Hörnsten et al., 2005). Huvudsyftet med att ändra 
livsföring är strävan efter tillfredsställelse som ger ökat självförtroende och upplevelse av 
hälsa (Whittemore et al., 2002). Att schemalägga tid för träning och ha en resultatinriktad 
attityd är viktigt vilket detta citat illustrerar ”I need a habit” eller ”I have just got to do it” 
(Whittemore et al., 2002, s. 21). 
 
5.2.3 Information 
Att få information om kost och fysisk aktivitet upplever personer är en hjälp i arbetet med att 
anpassa sig till livsstilsförändringar (Malpass et al., 2009; Edwall et al., 2008; Nagelkerk et 
al., 2006). Att få specifik och kortfattad information om diet, medicin och självkontroll av 
blodglukos ger personer styrka att genomföra livsstilsförändringar (Nagelkerk et al., 2006).  
 
Information ger personer hjälp till bra vanor och det resulterar i känsla av lycka och att må 
bra. Information kan även ge dåligt samvete då de vet med sig att information inte följs och 
följande citat exemplifierar detta ”If my condition worsens, I feel guilty…. Why, can´t I 
manage it appropriately?  If my condition improves…then I feel happy and positive, that my 
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levels are fairly stable” (Edwall et al., 2008, s. 776). Vissa upplever att de redan har tillräcklig 
information om sin sjukdom och deltar därför inte i patientundervisning. De får information 
från släkt som har diabetes, från böcker och sidor på internet som detta citat visar ”I have 
enough information,” ”I am well informed by my relative who has diabetes,” ”I have had 
diabetes for a long time,” ”My diabetes is under control,” och ”I am taking my medicine 
regulary” (Gucciardi, DeMelo, Offenheim & Stewart, 2008, s. 6). 

För att personer ska kunna utveckla nya hälsoåtgärder som är relaterade till sjukdomen 
diabetes typ 2, krävs att vara insatta i behandling och vara medvetna om egna förutsättningar 
(Whittemore et al., 2002). 

5.3 Svårigheter att följa hälsorekommendationer 
Personer upplever stress av vardagsbestyr som ingår i ett familjeliv vilket resulterar i 
svårigheter att utföra livsstilsförändringar. Dåligt bemötande av vårdpersonal resulterar i en 
känsla av att bli tvingad till en hälsosammare livsstil. Det är lätt att falla tillbaka till gamla 
invanda rutiner om resultat av livsstilsförändring uteblir. 
 
5.3.1 Personliga och familjelivets faktorer  
Många personer har material för träning hemma men har svårighet att genomföra fysisk 
aktivitet (Frandsen & Kristensen, 2002; Whittemore et al., 2002). Personer beskriver 
svårigheter att genomföra livsstilsförändringar då inställningen är att diabetes typ 2 inte är en 
riktig diabetessjukdom vilket följande citat illustrerar ”I don´t feel like a diabetic `cause I´m 
not ill, I reckon” (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 149). Personer ser ingen mening med sin 
sjukdom vilket nedanstående citat exemplifierar. 

I say it clear, it´s like hell. I don´t like vegetables at all, and walking without a goal is not normal for 
me. I have to be very strict with myself to manage to follow all the rules. I go on living like this, but I 
don´t like it. (Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

Personer som lever med familj påverkas ibland negativt då stress upplevs av vardagsbestyr 
såsom hushållsarbete, barnpassning och andra aktiviteter som ingår i familjeliv. Personer 
upplever en ökad svårighet att anpassa sina kostvanor när en familjemedlem ansvarar för 
inköp och tillagning av livsmedel. Personer upplever svårigheter att komma ihåg att ta 
tabletter och genomföra livsstilsförändringar då endast skriftlig information ges gentemot 
praktiska tips och råd om hur hälsosamma val kan genomföras, hur mat kan tillagas och hur 
livssituationen kan hanteras. Låg inkomst och ansträngd ekonomi påverkar personer negativt i 
deras anpassning till livsstilsförändring (Nagelkerk et al., 2006). Personer över 65 år har en 
ökad benägenhet att ge upp försök till livsstilsförändring (Gucciardi et al., 2008). 

Brist på stöd resulterar i svårigheter att genomföra livsstilsförändringar (Frandsen & 
Kristensen, 2002; Gucciardi et al., 2008). Ensamstående personer upplever avsaknad av stöd 
och uppmuntran från en nära familjemedlem för att orka genomföra och bibehålla 
livsstilsförändring (Gucciardi et al., 2008).  

5.3.2 Bemötande av vårdpersonal 
Personer upplever svårigheter att följa hälsorekommendation rörande viktnedgång och kost på 
grund av dåligt bemötande från vårdpersonal (Frandsen & Kristensen, 2002). Personer 
upplever att sjukvårdspersonal ibland snarare hindrar än stödjer egenvård och lärande 
(Holmström & Rosenqvist, 2005; Hörnsten et al., 2004). Vårdpersonal upplevs som 
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auktoritära och personen ses som en sjukdom (Hörnsten et al., 2004). Möten med 
vårdpersonal känns inte tillfredsställande då personer upplever att personal försöker tvinga 
dem till en hälsosammare livsstil och nedanstående citat visar detta (Hörnsten et al., 2004; 
Malpass et al., 2009; Hörnsten et al., 2005). 
 

The healthcare centre, it´s like a big joke, as I see it…I felt I was being blamed, and I felt a little sore 
when she kept on with her pointers. It´s that way I experience the diabetes care of today, it is mainly 
pointers. (Hörnsten et al., 2005, s. 613) 

 
Personer upplever svårigheter att förstå information som ges av vårdpersonal eftersom den var 
för generell och komplicerad (Holmström & Rosenqvist, 2005; Nagelkerk et al., 2006). 
Bristfällig kunskap om kostens inverkan på blodsockervärdet finns. Personer förstår inte hur 
olika delar av en måltid påverkar blodsockervärdet. Kunskap om att undvika fett i kosten 
finns men det är brist på förståelse angående samband mellan intag av kolhydrater och 
stegring av blodsockervärdet (Holmström & Rosenqvist, 2005). Många personer har dålig 
kunskap om vikten av att passa ihop medicinering och diet (Frandsen & Kristensen, 2002). 
Personer missförstår information som resulterar i brist på kunskap och förståelse gällande 
diet, medicinering, biverkningar, schema och justeringar (Nagelkerk et al., 2006).  
 
5.3.3 Bryta invanda mönster  
Personer upplever hjälplöshet och frustration då de kämpat och genomfört livsstilsförändring 
och trots detta har blodsockervärdena inte förbättrats ”No matter how good, I was failure” 
(Nagelkerk et al., 2006, s. 154). Dessa negativa upplevelser bidrar till att personen återgår till 
gamla och invanda levnadsmönster vilket illustreras i nedanstående citat (Nagelkerk et al., 
2006). 

Here I am doing what they tell me to do and I´m hungry all of the time…and the weight was not 
coming off…It seemed like it was too drastic…To me, it was inhumane to be that low (calories). [I´d] 
come back home crying and either eating more food or just try to get rid of that hunger I was having…I 
was hungry and felt like a pig. (Whittemore et al., 2002, s. 21) 

Personer associerar livsstilsförändring med att följa en specifik diet. Svårigheter upplevs att 
både reducera och exkludera efterrätter, drycker och god mat de tidigare njutit av vilket två 
citat visar nedan (Frandsen & Kristensen, 2002; Olshansky et al., 2008; Whittemore et al., 
2002).  

 Noting how things have changed since being diagnosed with diabetes and not being able to do what 
 was considered normal for him and things he did with his friends, a participant stated, I used to watch  
 Steelers´ games with a 6-pack. My family members, they know I have diabetes so they always yell at 
 me, ´Quit eating so much. I have to do this at this time,  this at this time. And having to eat at times of 
 day disturbs me. It’s very tough to live with. (Olshansky et al., 2008, s.1010) 
 
 I say it clear, it’s like hell. I don’t like vegetables at all, and walking without a goal is not normal for 
 me. I have to be very strict with myself to manage to follow all the rules. I go on living like this, but I 
 don’t like it. (Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

Att införa förändringar som medföljer diabetes typ 2 i det vardagliga livet är en svår uppgift. 
Det är krävande uppgifter som tar tid där familj och umgängeskrets involveras (Hörnsten et 
al., 2004; Whittemore et al., 2002). 
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5.4 Syntes 
Syftet är att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. 
Resultatet påvisade vikten av god hjälp av vårdpersonal angående motivation, socialt stöd, 
information samt bemötande gällande genomförande av livsstilsförändringar. Brist på 
förståelse och okunskap leder till rädsla och ovisshet inför framtiden och eventuella 
komplikationer. Personer upplever svårigheter att avstå god mat och dryck som tidigare 
avnjutits. Negativa upplevelser angående ändring av livsföring resulterar i att personer återgår 
till gamla invanda mönster. Svårigheter att bryta invanda mönster finns då 
livsstilsförändringar upplevs krävande att genomföra. Familjen upplevs vara ett stöd i arbetet 
att genomföra livsstilsförändring men kan också bidra till stress. Personer upplever 
svårigheter att utföra fysisk aktivitet då inställningen är att diabetes typ 2 inte är en riktig 
diabetessjukdom. 

6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar och reflekterar vi över uppsatsens metod och de resultat 
examensarbetet bidragit med i förståelsen av hur personer upplever livsstilsförändringar. 
Därefter följer en kortare etikdiskussion samt förslag på vidare forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som analysmetod utifrån Evans (2002) 
modell har valts. Metodens svaghet var att upplevelser av livsstilsförändringar hos personer 
bättre kunnat tydliggöras om analys av intervjuer eller självbiografiska böcker gjorts. En 
analys av andras resultat har därmed gjorts istället för att inhämta information direkt från den 
grupp som avses undersökas. På grund av tidsbrist kunde dock inte intervjuer göras och valet 
att granska och analysera vetenskapliga artiklar grundade sig på intresset av att granska och 
analysera redan bearbetat material. Metodens fördel ansågs vara att ha möjlighet att identifiera 
nya fynd utifrån granskning och analys av kvalitativa artiklar. Litteraturöversikt har varit en 
lämplig metod att använda med tanke på den korta tid vi haft till förfogande. Då syftet varit 
att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 har analys av 
kvalitativa artiklar varit en bra metod att använda. Sökorden uppfattades som relevanta till 
syftet och detta har bekräftats under arbetets gång då flertalet av artiklarna visat likartat 
resultat. Att alla artiklar lästes flera gånger av båda två och diskuterades ökade trovärdigheten 
eftersom diskussion kunde föras om artiklarnas relevans för syftet samt vilka centrala delar 
som kunde analyseras och användas till resultatet. Egna uppfattningar om vad som var 
relevanta nyckelfynd har dock kunnat försvaga trovärdigheten. En risk för att relevant 
information har fallit bort finns. Resultatet kan ha påverkats av brister i översättningen från 
engelska till svenska och feltolkningar av textens helhet. Citat har valts ut och presenterats på 
engelska för att inte tappa sin innebörd och det har bidragit till ökad trovärdighet samt gav 
tyngd till resultatet. 

 
De valda artiklarna har sitt ursprung i Europa och Nordamerika för att likna svensk sjukvård i 
så hög grad som möjligt och detta ökade överförbarheten. Liknande resultat har framkommit 
trots att artiklarna genomförts i olika delar av världen och det har inte framkommit att religion och 
kulturella skillnader varit avgörande i personernas upplevelser av livsstilsförändringar och även 
detta ökade överförbarheten. Styrkan med att ha valt artiklar från Europa och Nordamerika är 
att trovärdigheten och överförbarheten ökat när jämförelse mellan länder med liknande 
livsvillkor gjorts. Ett inklusionskriterie var att artiklarna hade publicerats mellan 2002-2010 
vilket kan ses som en styrka då det är relativt ny forskning. Kvantitativa artiklar exkluderades 
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då syftet var att beskriva upplevelser hos personer med diabetes typ 2. Även artiklar baserade 
på upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 1 exkluderades eftersom 
intresset var diabetes typ 2.  
 
Överraskande var att resultatet inte visade några upplevelser av ändring av livsföring gällande 
alkohol och rökning. I resultatet framkom mestadels upplevelser av förändring av kost och 
fysisk aktivitet. Kanske baseras information av vårdpersonal mestadels på att förändra kost- 
och motionsvanor. Sökning av artiklar har visserligen inte innefattat sökorden alkohol och 
rökning men inte heller sökorden kost eller fysisk aktivitet som framstod tydligast i resultatet. 
Förförståelse om att personer får stöd och information om sin sjukdom, vård och behandling 
har funnits och detta kan ha medfört att sökorden kretsat kring detta. Medvetenhet om 
eventuell förförståelse har funnits och ambitionen har varit att granska och sammanställa 
artiklars resultat objektivt. Att arbeta i par och samarbeta var underlättande då diskussioner 
kunnat föras och arbetet kunde delas upp när det kändes nödvändigt. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att personer upplevde rädsla på grund av okunskap om blodsockervärden, 
insulin och komplikationer. Rädsla fanns även uttryckt angående ohälsa och för tidig död. 
Personer hade brist på kunskap om komplikationer. När personer upplevde motivation var det 
lättare att genomföra livsstilsförändringar. Orem (2001) visade i sin modell om egenvård att 
målet med omvårdnad var att så långt det går motivera personer själva att utföra egenvård. 
Park et al. (2004) visade i resultatet att personer hade en tendens att få depression ifall inte 
egenvård sköttes. Resultatet påvisade att när förståelse av god hälsa och känsla av balans 
infann sig blev motivationen större. Personer som tidigare varit hälsomedvetna hade lättare att 
ändra livsföring. När rutiner infördes gradvis upplevdes de lättare att genomföra. Tankar på 
eventuellt framtida komplikationer bidrog till motivation att bättra sig. Diabetes typ 2 
upplevdes hota autonomin och detta resulterade i ökad motivation. Mars et al. (2007) 
påvisade att autonomin stördes hos personer drabbade av kronisk sjukdom genom begränsade 
möjligheter i livet. Enligt Orems (2001) andra teori som beskriver egenvårdsbrist, finns det en 
förklaring till varför en person behöver omvårdnad samt brister i att själv tillmötesgå vård. 
 
Resultatet visade att socialt stöd från vänner, familj och vårdpersonal spelade en viktig roll att 
klara egenvård och livsstilsförändring. Paddison (2010) fastställde att praktiskt och psykiskt 
stöd från familj var viktigt i hantering av diabetes typ 2. Även Toljamo och Hentinen (2001) 
påvisade vikten av socialt stöd till personer något som även stöds i Orems (2001) teori. 
Resultatet påvisade att då vårdpersonal påminde och uppdaterade nödvändig kunskap samt 
uppmuntrade och gav stöd underlättades egenvård. Även Orem (2001) synliggjorde att målet 
med omvårdnad är att så långt som möjligt hjälpa personer till att själva utföra egenvård. 
Resultatet visade att personer som lyckades genomföra livsstilsförändringar fick ökat 
självförtroende. Känslan av att bli lyssnad på ledde till trygghet som i sin tur resulterade i 
känslan att ha kontroll över sin behandling. Hanna Kathleen och Decker Carol (2009) 
fastställde att ungdomar med diabetes typ 1 upplevde kontroll och en känsla av ökat 
självförtroende då de fick ansvara för sin behandling. Entwistle et al. (2008) synliggjorde 
vikten av vårdpersonalens egenskaper i möten med patienter som till exempel att visa respekt, 
inte vara dömande, lyssna på och göra patienter delaktiga i sin vård. Självförtroende 
upplevdes då kunskapen om vad som var bäst för sin egen kropp fanns.  
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Att få information om diabetes upplevdes nödvändigt vid livsstilsförändringar rörande kost, 
fysisk aktivitet, medicin och självkontroll av blodglukos. Information hjälpte personer till 
goda vanor och resulterade i en känsla av lycka. Ruderfelt och Axelsson (2004) visade dock 
på motsatsen att information hade en stor effekt på personers kunskap men inte lika uttalad på 
beteendet. Resultatet visade att personer kände skuld när de kom till insikt att de inte följde 
hälsorekommendationer. Även Park et al. (2004) fastställde hur personer mådde dåligt då 
egenvård inte sköttes. Orem (2001) påvisade hur egenvård syftar till att upprätthålla liv, hälsa 
och välbefinnande. Hon visar också att egenvård är en funktion där individen själv tar 
ställning till aktivitet och utför den för sin egen skull. I resultatet framkom dock att detta 
verkar vara svårt och även om egenvård syftar till liv, hälsa och välbefinnande verkar 
personer inte uppleva det. Hanna Kathleen och Decker Carol (2009) påvisade dock att 
ungdomar med diabetes typ 1 upplevde ökad hälsa, ökad psykosocial livskvalitet samt känsla 
av att tro på sina förmågor att ta hand om sig själv genom att utföra egenvård. Resultatet 
visade att upplevelser fanns av att ha tillräckligt med information då information inhämtats 
från böcker, internet och släktingar med diabetes. Att ha haft sin diabetes under kontroll i 
många år samt tagit medicin regelbundet bidrog också till känsla av tillräcklig kunskap. 
 
Resultatet påvisade att i och med inställningen att diabetes inte är en riktig sjukdom fanns 
svårigheter att genomföra livsstilsförändringar. Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009) 
visade också att sjukdomen diabetes typ 2 kan förnekas dock synliggjordes att personer 
upplevde att de måste anpassa sig till sjukdomen för att må bra. Resultatet visade att 
familjelivet upplevdes stressigt ibland och detta påverkade personer negativt. Paddison (2010) 
fastställde att ensamstående personer upplevde avsaknad av stöd och uppmuntran från familj 
besvärligt för att orka genomföra och bibehålla livsstilsförändring. Orem (2001) påvisade 
vikten av socialt stöd för att kunna genomföra egenvård. Resultatet visade även att svårigheter 
att klara livsstilsförändringar uppträdde när personer enbart fick skriftlig information och de 
hade svårt att komma ihåg intag av mediciner. Dock hade Paddison (2010) enbart synliggjort 
positiva effekter av stöd från familj. 
 
Resultatet synliggjorde att brister i bemötandet från vårdpersonal resulterade i svårigheter att 
följa rekommendationer att ändra livsföring. Personer upplevde sig tvingade av vårdpersonal 
att utföra livsstilsförändringar och möten blev därmed inte tillfredsställande. Entwistle et al. 
(2008) påvisade istället att vårdpersonal som visade respekt och inte var dömande bidrog till 
en känsla av att vara delaktiga i sin vård. I resultatet framkom att komplicerad och för generell 
information som gavs i mötet med vårdpersonal resulterade i brist på kunskap och förståelse 
gällande exempelvis kost- och medicinjusteringar. Toljamo och Hentinen (2001) fastställde 
också att sjukvårdpersonal påverkade livet negativt hos en person om de lade sig i för mycket. 
Orem (2001) beskrev hur omvårdnadssystem skapas för att personer ska få den rätta vården 
med en avvägning mellan personers egenvård och sjuksköterskors hjälp. För att utföra god 
omvårdnad behövs hos sjuksköterskor rätt kunskap, attityd och färdighet. I resultatet framkom 
att livsstilsförändringar var krävande uppgifter som tog tid där både familj och vänner 
involverats. När ändring av livsföring inte gav resultat upplevdes frustration och personer 
återgick till gamla och invanda levnadsmönster. En särskilt svår uppgift för personer var att 
avstå god mat de tidigare njutit av. Även Johansson et al. (2009) påvisade att personer ville 
fortsätta leva som tidigare. 
 
Förslag på vidare forskning är att riktlinjer för att underlätta egenvård behöver utvecklas så att 
upplevelsen av att genomföra livsstilsförändring inte blir lika svår. Information som ges till 
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personer behöver utformas mer individuellt samt att bemötandet från vårdpersonal blir bättre. 
Vidare förslag på forskning är att undersöka hur personer upplever uppföljning och fortsatt 
stöd från vårdpersonal för att livsstilsförändringar ska orka genomföras. Ytterligare förslag på 
vidare forskning är att undersöka vad personer upplever fattas i arbetet att genomföra 
livsstilsförändringar. 
 
 6.3 Etikdiskussion 
I åtta av de elva artiklar vi bearbetat har det särskilt uttryckts att de fått etiskt tillstånd att 
utföra studierna. Vi har analyserat alla studiers resultat och utgick från Codex riktlinjer att 
inte förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera text. 
 
6.4 Slutsats 
Litteraturstudien visade att personer upplevde rädsla gällande sin sjukdom. Rädsla fanns 
särskilt uttryckt rörande insulin, risk för komplikationer, för högt eller för lågt 
blodsockervärde samt ohälsa och för tidig död. Brist på kunskap om sin sjukdom ledde till 
rädsla då personer exempelvis inte vågade ändra insulindos utifrån blodsockervärdet. För att 
orka genomföra livsstilsförändringar ville personer känna sig motiverade. Motivationen ökade 
när förståelsen för diabetes blev bättre och när förändringar i vardagen gav resultat. Socialt 
stöd från familj, vänner och vårdpersonal var viktigt då det gav kunskap, förståelse och insikt 
som underlättade ändring av livsföring. Orem (2001) påvisade vikten av socialt stöd och 
upplevelse av balans, hälsa och välbefinnande. Ökat självförtroende upplevdes då kunskap 
ledde till ökad förmåga att hantera diabetes typ 2 i vardagen. Information upplevdes som en 
hjälp i arbetet att införa nya rutiner. Vissa personer hade redan tillräckligt med information 
medan andra upplevde brist eller svårigheter att förstå information som gavs. Personer 
upplevde stress av familjelivet och vardagsbestyr som ingår och det resulterade i svårigheter 
att utföra livsstilsförändringar. Dåligt bemötande av vårdpersonal resulterade i en känsla av 
att bli tvingad till en hälsosammare livsstil. Det var lätt att falla tillbaka till gamla invanda 
rutiner om resultat av livsstilsförändring uteblev. Personer upplevde mestadels svårigheter att 
utföra livsstilsförändringar. Dåligt bemötande, brist och svårigheter att förstå information, 
brist på socialt stöd och kunskap om diabetes typ 2 resulterade i svårigheter att ändra 
livsföring.  
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+Inga svårigheter att utföra 
livsstilsförändringar 
+Stöd från vänner, familj och 
sjukvårdspersonal är viktigt i vardagen 

 
– Känner sig tvingade att utföra förändringar 
– Förändringar tar tid och är krävande 
 
 

 
Brist på kunskap 

 
 
Behov av kunskap 
 
 

 
Svårigheter att följa 
hälsorekommendationer 

Rädsla 
Komplikationer 

 
Motivation 
Socialt stöd och självförtroende 
 
 

 
Bemötande av vårdpersonal 
Bryta invanda mönster 
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ARTIKEL NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 
Författare: Malpass, Andrews & 
Turner. 
Titel: Patients with Type 2 Diabetes 
experiences of making multiple 
lifestyle changes. 
Årtal: 2009 
Land: Irland 
Nr: 8 

Blir motiverade att genomföra 
livsstilsförändringar när de förstår 
innebörden av god hälsa 
 
+Kost och motionsändringar leder till ökat 
självförtroende 
+ Information. 
– Depression. 

 
– Känner sig tvingade att utföra 
livsstilsförändringar. 

 
 
 
 
Behov av kunskap 
 
 
 

 
Svårigheter att följa 
hälsorekommendationer 

 
 
Motivation 
Socialt stöd och självförtroende 
Information 
 
 
 

 
Bemötande av vårdpersonal 

Författare: Nagelkerk , Reick & 
Meengs. 
Titel: Perceived barriers and 
effective strategies to diabetes self-
management. 
Årtal: 2006 
Land: USA 
Nr: 9 

– Rädsla för diabetes 
– Frustration 

 
+ Socialt stöd 
– Svårt att förstå information 

 
– Svårt att bryta invanda mönster 
 

 
Brist på kunskap 

 
 
Behov av kunskap 

 
Svårigheter att följa 
hälsorekommendationer 

Komplikationer 
 

Motivation 
Socialt stöd och självförtroende 
Information 

 
Bryta invanda mönster 

Författare: Olshansky, Sacco, 
Fitzgerald, Zickmund, Hess, Bryce, 
Mc Tigue & Fischer. 
Titel: Living with diabetes: 
Normalizing the process of managing 
diabetes. 
Årtal: 2008 
Land: USA 
Nr: 10 

– Rädsla för diabetes och dess konsekvenser 
 

 
+ Hittar balansen 
 

 
Identitetskris - diabetiker i stället för en 
person med diabetes 
– Störande att behöva äta på regelbundna 
tider. 

Brist på kunskap 
 

 
Behov av kunskap 
 

 
 
Svårigheter att följa 
hälsorekommendationer 

Rädsla 
Komplikationer 

 
Motivation 
Socialt stöd och självförtroende 

 
Personliga och familjelivets 
faktorer 
Bryta invanda mönster 

Författare: Whittemore, Chase, 
Mandle & Roy. 
Titel: Lifestyle Change in type 2 
diabetes: A process model. 
Årtal: 2002 
Land: USA 
Nr: 11 

– Rädsla för insulin, blodsockervärdet och 
diabeteskomplikationer 

 
Livsstilsförändringar. 
Motivation. 
+ Ökat självförtroende. 
+ Upplevelse av hälsa. 

Brist på kunskap 
 

 
 
Behov av kunskap 
 
 

Rädsla 
Komplikationer 

 
Motivation 
Socialt stöd och självförtroende 
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Bilaga 2.      
ARTIKEL SYFTE METOD URVAL RESULTAT 

Författare: Edwall, 
Hellström, Öhrn & 
Danielsson. 
Titel: The lived experience of 
the diabetes nurse specialist 
regular check-ups, as narrated 
by patients with type 2 
diabetes. 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 
Nr: 1 

Att klarlägga de upplevda 
erfarenheterna av att gå på 
regelbundna kontroller hos 
diabetessjuksköterskan bland 
personer med diabetes typ 2. 

Berättande intervjuer. 20 personer med diabetes typ 2 
(10 kvinnor och 10 män i 
åldrarna 30 år och uppåt) som 
var utvalda från en väntelista 
under 6 mån inkluderades. 
 

Patienterna hade ett positivt 
intryck av att gå på 
regelbundna kontroller hos 
diabetessjuksköterskan. 
Patienterna upplevde ökad 
kunskap, förståelse och insikt i 
sjukdomen av regelbundna 
kontroller.   
 
 

Författare: Frandsen-Brown 
& Kristensen-Smedegaard 
Titel: Diet and lifestyle in 
type 2 diabetes: the patient´s 
perspective. 
Årtal: 2002 
Land: USA+Europa 
Nr: 2 

Undersöka vilka faktorer som 
påverkar följsamheten hos 
patienter med diabetes typ 2 vad 
gäller deras kost och 
läkemedelsbehandling, detta för 
att öka behandlingskvaliteten 
för denna sjukdom. 

Diskussionsgrupper. Patienter med diabetes typ 2 
som behandlades med 
antidiabetikatabletter. 123 
patienter från Frankrike, 
Tyskland, Spanien, England 
och USA deltog. Patienternas 
ålder var mellan 45 och 60 år. 

Patienter med diabetes typ 2 
upplevde svårigheter med att 
följa kostrekommendationer 
samt livsstilsanpassning. Brist 
på information och förståelse 
angående diabetes och dess 
behandling påverkade 
patienternas 
anpassningsförmåga. 

Författare: Gucciardi, 
DeMelo, Offenheim & 
Stewart 
Titel: Factors contributing to 
attrition behavior in diabetes 
self-management programs: A 
mixed method approach 
Årtal: 2008  
Land: Canada 
Nr: 3 

Undersöka faktorer som bidrar 
till att patienterna slutande 
medverka i 
egenvårdsutbildningen. 

Telefonintervjuer. 267 personer med diabetes typ 
2 vars modersmål var 
engelska, portugisiska eller 
kantonesiska samt var 
inskrivna på ett 
diabetescentrum inkluderades. 

Patienter upplevde att de hade 
tillräcklig information om 
diabetes och därför deltog de 
inte i egenvårdsutbildning. 
Heltidsarbete, en ålder över 65 
år och regelbunden kontakt 
med primärvårdsläkare var 
bidragande faktorer till att de 
inte fullföljde 
egenvårdsutbildning. 



 2 

ARTIKEL SYFTE METOD URVAL RESULTAT 
Författare: Göz, Karaoz, Goz, 
Ekiz, & Cetin.  
Titel: Effects of the diabetic 
patient´s perceived social 
support on their quality-of-life. 
Årtal: 2007 
Land: Turkiet 
Nr: 4 
 

Besluta effekter av socialt stöd 
hos diabetespatienter av deras 
livskvalitet. 

Beskrivande studie.  Insamling 
av data via en 
livskvalitetsskala, en skala 
rörande socialt stöd samt ett 
frågeformulär. 

66 patienter som haft diabetes 
typ 2 i minst 6 månader. De 
valdes ut från besök på 
diabetespolikliniska 
mottagningen. Patienterna 
skulle vara 18 år och äldre och 
inte vara gravida. 

Socialt stöd är viktigt i arbetet 
att klara av egenvård. Ökat 
socialt stöd, ökad mängd 
information leder till en ökad 
livskvalitet. 

Författare: Holmström & 
Rosenqvist 
Titel: Misunderstandings 
about illness and treatment 
among patients with type 2 
diabetes. 
Årtal: 2005 
Land: Sverige 
Nr: 5 

Beskriva missuppfattningar 
som svenska patienter med 
diabetes typ 2 har om deras 
sjukdom och behandling. 

Videofilmade 18 autentiska 
möten mellan en person med 
diabetes och en 
läkare/sjuksköterska. Filmen 
och reflektioner analyserades 
temavis. 

18 personer (nio kvinnor och 
nio män mellan 40-80 år) med 
diabetes typ 2 från två 
storstäder i Sverige 
inkluderades. De kom från en 
allmän praktik eller från 
diabetessjuksköterskan och 
hade haft diabetes mellan 6 
mån – 15 år. Personerna skulle 
vara födda i Sverige och ha 
svenska som modersmål.  
 

Trots intensiv utbildning och 
stöd till personer med diabetes 
typ 2 finns många 
missförstånd om sjukdomen 
och dess behandling. Patienter 
upplever att sjukvårdspersonal 
ibland snarare hindrar än 
stödjer egenvård och lärande. 

Författare: Hörnsten, 
Lundman, Kihl Selstam & 
Sandström. 
Titel: Patient satisfaction with 
diabetes care. 
Årtal: 2005 
Land: Sverige 
Nr: 6 

Att klarlägga erfarenheter och 
reflektioner från personer med 
diabetes typ 2 angående 
kliniska möten. 

Berättande intervjuer. 4 vårdcentraler valdes ut ( 
44st. personer fullföljde). 
Patienter valdes ut från 
registren i datorn och de skulle 
vara svensktalande, 40-80 år, 
haft diabetes i 2 år, blandat 
män och kvinnor. 
4 andra vårdcentraler valdes ut 
som kontrollgrupp (60 st. 
personer fullföljde). 

Patienters identitet hotas av 
dåligt bemötande av 
vårdpersonal. 
Otillfredsställande möten 
uppstod då patienter och 
vårdpersonal var oense om 
uppsatta mål och när patienter 
upplevde sig tvingade att 
utföra livsstilsförändringar. 
Tillfredsställande möten 
uppstod då patienter upplevde 
självbestämmanderätt, 
värdighet, trygghet och 
förtroende. 
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ARTIKEL SYFTE METOD URVAL RESULTAT 

Författare: Hörnsten, 
Sandström & Lundman 
Titel: Personal understandings 
of illness among people with 
type 2 diabetes 
Årtal: 2004 
Land: Sverige 
Nr: 7 

Beskriva den individuella 
förståelsen för sjukdomen 
bland personer med diabetes 
typ 2 i Sverige. 

Berättande tematiska 
intervjuer. 

44 patienter från fyra olika 
vårdcentraler deltog i studien. 
Patienterna var mellan 47 och 
80 år gamla och hade fått sin 
diabetesdiagnos inom de 
senaste två åren.  

Patienterna upplevde inte att 
diabetes typ 2 var en allvarlig 
sjukdom. Patienterna upplevde 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen som 
auktoritär och att patienten 
sågs som en sjukdom. 

Författare: Malpass, Andrews 
& Turner 
Titel: Patients with type 2 
diabetes experiences of 
making multiple lifestyle 
changes: A qualitative study 
Årtal: 2008 
Land: England 
Nr.8 

Ta reda på hur patienter 
nydiagnostiserade med 
diabetes typ 2 upplever 
enskilda eller flera 
förändringar gällande diet 
och/eller fysisk aktivitet med 
målet att se om patienten 
upplever en ökning av fysisk 
aktivitet som stödjande eller 
hindrande vid förändringar i 
dieten. 
 

Intervjuer utfördes 6 månader i 
hemmet efter slumpmässigt 
urval och efter 9 månader via 
telefon.  
 

30 personer med diabetes typ 2 
(18 kvinnor och 12 män i 
åldrarna 30-80 år) 
inkluderades. Personerna ska 
ha haft diagnosen i minst 6 
mån. 

Patienter upplevde information 
om diet och fysisk aktivitet 
hjälpsamt i deras arbete att 
genomföra 
livsstilsförändringar.  

Författare: Nagelkerk, Reick 
& Meengs. 
Titel: Perceived barriers and 
effective strategies to diabetes 
self-management. 
Årtal: 2006 
Land: USA 
Nr: 9 
 

Beskriva vilka svårigheter 
vuxna patienter med 
diabetes typ 2 uppfattade vid 
behandlingen av sjukdomen. 
Syftet var även att identifiera 
effektiva strategier för att 
diabetessjukvårdens möjlighet 
att nå ut till patienter på 
landsbygden skulle ökas. 

Intervjuer med öppna frågor. 26 patienter äldre än 21 år med 
diagnosen diabetes typ 2 
inkluderades i studien. 
Patienterna var tvungna att äga 
en fungerande telefon, kunna 
skriva, läsa och tala engelska. 

De vanligaste svårigheterna 
som patienterna upplevde för 
att uppnå livsstilsanpassning 
vid diabetes typ 2 var 
okunskap och oförståelse för 
olika livsmedel. Även en 
upplevd känsla av frustration 
och hjälplöshet relaterat till 
oönskade blodsockervärden 
samt upplevelse av att 
komplikationer uppstod trots 
ansträngningar till 
livsstilsanpassning innebar 
svårigheter för patienterna. 
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ARTIKEL SYFTE METOD URVAL RESULTAT 

Författare: Olshansky, Sacco, 
Fitzgerald, Zickmund, Hess, 
Bryce, Mc Tigue & Fischer 
Titel: Living with diabetes: 
Normalizing the process of 
managing diabetes. 
Årtal: 2008 
Land: USA 
Nr: 10 

Undersöka uppfattningar av 
personer med diabetes om 
deras erfarenheter av att leva 
med och hantera sin diabetes. 

Intervjuer. Diagnostiserade med diabetes, 
vara 21 år och äldre och kunna 
tala engelska.  

Livsstilsförändringar 
associerade patienter med att 
vara tvungna att göra 
beteendeförändringar i 
vardagen, exempelvis äta på 
regelbundna tider och avstå 
god mat och efterrätter.  

Författare: Whittemore, 
Chase, Mandle & Roy. 
Titel: Lifestyle change in type 
2 diabetes: A process model. 
Årtal: 2002 
Land: USA 
Nr: 11 
 

Förstå processen av att 
integrera en existerande livsstil 
med 
behandlingsrekommendationer 
för diabetes typ 2. 

Intervjuer. 9 kvinnor från olika 
vårdinstansers register. De 
skulle ha haft diabetes i 1-2 år. 

Att genomföra 
livsstilsanpassningar vid 
diabetes typ 2 är en komplex 
och mångsidig process. För att 
förebygga sena komplikationer 
krävdes att patienten fick 
kunskap om sjukdomen. 
Patienterna behövde uppleva 
att deras nya 
livsstilsanpassningar skulle 
resultera i ökad livskvalitet. 
 

 


