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Sammanfattning 

Bakgrund: Prevalensen för Diabetes Mellitus har de senaste decennierna ökat. Sjukdomen 

orsakade 1,5 miljoner dödsfall år 2012. Sjukdomen kräver livsstilsförändringar som kan 

påverka och förebygga komplikationer som diabetes kan medföra. Förebyggandet av såväl 

sjukdomen som komplikationer är viktigt för både den enskilde individen men också ur ett 

socioekonomiskt perspektiv. 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diagnosen Diabetes Mellitus. 

Metod: Vald metod var deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. 

Studierna analyserades med integrerad innehållsanalys och resultatet delades upp i kategorier 

och subkategorier. 

Resultat: I litteraturstudien kunde fyra huvudteman med tillhörande underkategorier 

urskiljas. De fyra huvudteman som framkom var upplevelser i samband med diagnostisering, 

förändrade levnadsvanor, upplevelse av möjlighet till måluppfyllelse och anpassning till en ny 

vardag. Gemensamt för deltagarna var svårigheterna att anpassa sig till den nya vardagen som 

krävde livsstilsförändringar. Gemensamt var också vikten av socialt nätverk och tillgång till 

hälso- och sjukvård för motivation till att utföra egenvård. 

Slutsats: Resultatet visade att erfarenheter av att leva med Diabetes Mellitus skiljer sig. De 

livsstilsförändringar som sjukdomen krävde upplevdes vara olika svårt för deltagarna att 

införa. Majoriteten upplevde socialt nätverk och rätt insatser från hälso- och sjukvård som 

avgörande för motivation till egenvård. 

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 1, Diabetes Mellitus typ 2, patient, erfarenheter, 

livsstilsförändring 
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Bakgrund 

Diabetes Mellitus  

Diabetes Mellitus är en metabol, kronisk sjukdom som förkommer i två olika varianter, typ 1 

och typ 2. Obehandlat tillstånd kan leda till flera olika komplikationer som kan orsaka skada 

på kroppens organ men också till tidig död (World Health Organisation [WHO], 2016).  

Diabetes typ 1 orsakas av att insulinproduktionen i pankreas helt eller delvis slutat fungera på 

grund av att de producerande cellerna gradvis har förstörts. Insulinet har en 

plasmaglukossänkande effekt och bristen vid typ 1 lede till för höga nivåer av glukos i blodet, 

som i längden har negativ effekt på kroppens organ. Debuten kan innebära snabbt försämrat 

allmäntillstånd och förkommer främst i unga år. Incidensen är låg under första levnadsåren för 

att sedan öka och nå klimax någonstans vid pubertetens begynnelse. Insjuknande förekommer 

även i vuxen ålder men är mer ovanligt (Quittenbaum, 2007). 

Diabetes typ 2 är den mest vanligt förekommande varianten och de flesta är vuxna. 

Sjukdomen förekommer hos barn, men det är mindre vanligt. Typ 2 är mer ärftligt betingad än 

typ 1, men hittills har ingen specifik gen som skulle kunna svara för ärftligheten påvisats 

(Landin-Olsson, 2016). Symptomen för diabetes typ 2 är till en början vaga eller obefintliga 

och insjuknandet sker långsamt (Quittenbaum, 2007). Vid diagnostillfället är insulinnivåerna i 

blodet ofta höga på grund av insulinresistens hos kroppens celler. Resistensen leder till ett 

ökat behov av insulin och de insulinproducerande betacellerna svarar med en tilltagande 

produktion. I obehandlat tillstånd kan överproduktionen på sikt medföra betacellsvikt. Efter 

ett antal år sjunker insulinnivåerna och insulinbehandling kan bli aktuell (Landin-Olsson, 

2016).  

Risken att drabbas av diabetes typ 2 är beroende av samspelet mellan arv och metabola 

faktorer. Etnicitet och familjehistorik är faktorer som räknas till arv. Tidigare 

graviditetsdiabetes, ålder, övervikt eller fetma, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och 

rökning är metabola faktorer. Alla metabola faktorer är riskfaktorer som i kombination med 

arv kan öka risken för att utveckla diabetes typ 2 (Ross, Benavides-Vaello, Schumann & 

Haberman, 2013). Risken att utveckla diabetes typ 2 är ungefär 40 % om en förälder har 

sjukdomen och omkring 70 % om båda föräldrarna har den (Ali, 2013).  
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Förekomst 

Diabetes Mellitus är en av de mest utbredda sjukdomarna globalt (Bagnasco et al., 2014). 

Prevalensen uppskattades till 2.8% år 2000, och beräknas öka till 4.4% år 2030 (Wild, Roglic, 

Green, Sicree & King, 2004). WHO beskriver att antalet diagnostiserade vuxna personer, över 

18 år, med diabetes har fyrdubblats till 422 miljoner år 2014 jämfört med 108 miljoner år 

1980. Sjukdomen orsakade 1,5 miljoner dödsfall år 2012. En orsak till att diabetes typ 2 har 

ökat mest, beskrivs vara förändrade levnadsvanor bland befolkningen. Övervikt och fetma 

som är de två största riskfaktorerna för insjuknande i diabetes typ 2, har de senare åren ökat 

globalt. Under det senaste decenniet har prevalensen av diabetes ökat i låg- och medelinkomst 

länder jämfört med höginkomstländer (WHO, 2016).  

Symptom och diagnostisering  

Symptom vid nyupptäckt eller dåligt reglerad diabetes kan variera. Vanligt förekommande är 

oförklarlig trötthet och avmagring, ökad törst, stora urinmängder, muntorrhet och olika 

återkommande infektioner. Det kan också ske en snabb försämring av synen orsakat av 

förändrad vätskebalans i ögat men tillståndet är inte orsakat av organsvikt och är övergående 

vid god diabetesbehandling. Ett fasteplasma-glukos ≥ 7 mmol/l indikerar på rubbad metabol 

kontroll (jmf. normalvärde 4,2-6,3mmol/l). Provtagningen ska upprepas vid minst två 

tillfällen med några dagars mellanrum för att diagnosen ska kunna ställas (Quittenbaum, 

2007). 

Diabetesrelaterade komplikationer 

Diabetes kan medföra en rad olika fysiska komplikationer och risken att dö i förtid är förhöjd. 

Risken för hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, svårläkta sår som kräver amputation, 

synnedsättningar och nervskador förhöjs vid diabetes (WHO, 2016). 

Hypoglykemi och hyperglykemi 

Hypoglykemi är ett medicinskt tillstånd som innebär låg plasmaglukos. Symtom uppträder 

vanligtvis vid nivåer omkring 3,5 mmol/l eller lägre. Syftet med insulinbehandling är att 

uppnå metabol balans med plasmaglukos så nära normalnivå som möjligt. En vanlig orsak till 

hypoglykemi är att patienten administrerats för stor dos insulin. Vanliga symptom vid 

hypoglykemi är svettningar, skakningar, hungerkänslor, hjärtklappning, bristande 

uppmärksamhet och irritabilitet. Hypoglykemi kan leda till insulinkoma och medvetslöshet, i 

värsta fall även död. Motsatsen till hypoglykemi är hyperglykemi vilket således innebär hög 

plasmaglukos orsakat av insulinbrist. Obehandlad hyperglykemi kan leda till ett livshotande 
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tillstånd, benämnt som diabetisk ketoacidos. Huvudvärk, ökad törst, stora urinmängder, 

tilltagande trötthet, illamående, dålig aptit och sjukdomskänsla beskrivs som vanliga symptom 

vid hyperglykemi (Quittenbaum, 2007).  

Diabetesneuropati 

Nervskada till följd av diabetes benämns diabetesneuropati. Kapillärerna som förser 

nervtrådar med blod kan ta skada av höga plasmaglukosnivåer, efter en tid kan det leda till 

nedsatt nervfunktion. Det finns olika typer av diabetes-neuropati, men vanligast är att 

känselnerverna drabbas. Känselbortfall i fötterna är vanligt, vilket ökar risken för små sår till 

följd av nedsatt smärt- och temperaturkänslighet. I kombination med dålig blodcirkulation kan 

såren vara mycket svårläkta och i vissa fall kan amputation bli aktuellt. Nervskador orsakade 

av höga plasmaglukosnivåer kan också påverka matsmältning, syn, urinering och sexuella 

funktioner (Löndahl & Nilsson, 2016). 

 

Njurpåverkan- Nefropati 

Kapillärerna i njurarna vars uppgift är att filtrera blodet, kan skadas av höga 

plasmaglukosnivåer och högt blodtryck. Skadan kan medföra nedsatt filtrationsförmåga vilket 

innebär att slaggprodukter som borde elimineras istället stannar kvar i blodet. Ungefär en av 

fem patienter som kräver dialysbehandling har diagnosen diabetes (Löndahl & Nilsson, 2016). 

Kardiovaskulär sjukdom 

Den vanligaste dödsorsaken hos patienter med Diabetes Mellitus är hjärt- och kärlsjukdom. 

Vid hjärtinfarkt har patienter med diabetes en betydligt sämre prognos i jämförelse med en 

patient utan diabetesdiagnos. En förklaring är att det uppstått skador på väggarna i blodkärlet 

till följd av höga plasmaglukosnivåer (Löndahl & Nilsson, 2016). 

Målsättning med diabetesvård 

Socialstyrelsen har lagt fram nationella riktlinjer för diabetesvården i Sverige där 

målsättningen med behandlingen är att patienten ska må bra nu och i framtiden. Det innebär 

att patientens fysiologiska och psykologiska aspekter måste beaktas samtidigt som patienten 

får individanpassad vägledning och stöd. Målet med behandlingen är frånvaro av 

diabetessymtom och att minska risken för akuta samt sena diabeteskomplikationer. För att 

kunna möjliggöra en god vård har regionala vårdprogram utvecklats mellan primärvård, 

sjukhusvård och patientorganisationer där varje nivå har ett diabetesteam. Egenvård och 

egenvårdskapacitet har en stor betydande roll i behandlingen av diabetes eftersom patienten 
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måste kunna ta egna initiativ för att upprätthålla hälsan. Diabetessjuksköterskan kan ofta vara 

den person som förmedlar mycket av kunskapen till patienten. I undervisningen har kost och 

motion en stor betydelse för att upprätthålla individens hälsa samt för att kunna uppnå målen 

med diabetesbehandlingen (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Egenvård 

Egenvårdsteori 

Egenvård anses vara en viktig del i behandlingen av diabetes. Dorothea Orems egenvårdsteori 

presenterades första gången 1971. Egenvårdmodellen innehåller tre teorier; egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001).  

Begreppet egenvård definieras som de handlingar individen själv kan utföra för att 

upprätthålla hälsa och välbefinnande. En förutsättning för individens möjlighet att genomföra 

egenvård är att individen innehar tillräckligt kunskap om sitt hälsotillstånd. Viktigt är även att 

kunskapen uppdateras i takt med förändringar i tillståndet. Andra betydelsefulla faktorer som 

beskrivs är personlig mognad, motivation, omgivande miljö samt hälsotillståndet i sig. Orem 

beskriver i sin egenvårdsteori vikten av att stödja individens förmåga att utföra egenvård vid 

förändrad livssituation samt att främja hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). 

Egenvårdsbrist innebär att individen av olika skäl inte har förmågan att själv utföra egenvård. 

Det kan vara orsakat av kunskapsbrist eller bristande förmåga att göra egna bedömningar. 

Viktigt är även att individen är fysiskt och/eller psykiskt kapabel till att genomföra de 

handlingar som krävs för hälsotillståndet. Om egenvårdskapaciteten är bristande uppstår ett 

omvårdnadsbehov där professionell vård helt eller delvis kan kompensera för behovet. 

Omvårdnadsystemet beskriver samverkan mellan sjuksköterska och individ men även mellan 

anhöriga och andra grupper av individer i liknande hälsotillstånd. Sjuksköterskan kan genom 

undervisning och stöd främja individens resurser, autonomi och delaktighet (Orem, 2001). 

Betydelsen av kost och fysisk aktivitet 

Livsstilsförändringar i form av förändrade vanor av kost och motion kan i många fall påverka 

och förebygga de komplikationer som diabetes kan medföra (Swanlund, Schreck, Metcalfe & 

Hesek-Hale, 2008). 
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Förändrade kostvanor har en central och mycket viktig roll i diabetesbehandlingen. Få 

åtgärder beskrivs som så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintag och förbättra 

kosten. Bra matvanor kan hjälpa till att stabilisera plasmaglukos och minska risken för hypo- 

och hyperglykemier. Syftet med kostrådgivning är att personer med diabetes når ett gynnsamt 

långtidsblodsocker (HbA1C) (Socialstyrelsen, 2011). Sunda matvanor ger också en förbättrad 

metabol kontroll och minskar risken för diabeteskomplikationer. Det kan senarelägga behovet 

av eventuella läkemedel, t.ex. insulin för personer med diabetes typ 2 (Swanlund, Schreck, 

Metcalfe & Hesek-Hale, 2008). 

Övervikt och fetma är vanligt vid diabetes, framförallt vid typ 2. Viktnedgång är ofta en 

förutsättning för metabol kontroll och minskar fettmängden i inre organ, på så sätt gynnas 

insulinproduktionen och effekten av insulinet. Andra fördelar med viktnedgång är minskade 

blodfetter och sänkt blodtryck. Rätt anpassad kost och energiintag underlättar viktnedgång 

(om nödvändigt), gynnar stabila blodsockernivåer samt förebygger diabetesrelaterade 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2011). 

För en nydiagnostiserad person med diabetes typ 2 är motion den viktigaste behandlingen 

kombinerat med bra kost. Viktminskning och fysisk aktivitet bidrar till att minska 

insulinresistensen och glukosupptagningsförmågan ökar. I de fall där livsstilsförändringar inte 

ger tillräcklig effekt, behövs en kompletterande läkemedelsbehandling (Quittenbaum, 2007). 

För personer med diagnosen diabetes typ 1 påverkar inte fysisk aktivitet den metabola 

kontrollen, men det kan ge ett ökat välbefinnande och en känsla av att vara frisk, trots sin 

sjukdom (Quittenbaum, 2007). 

 

Problemformulering 

Med den kunskap som finns idag kan diabetes typ 1 varken förebyggas eller botas. Diabetes 

typ 2 kan däremot både förebyggas och hållas symtomfri med rätt behandling. För att minska 

risken att utveckla diabetes typ 2 krävs att preventioner och åtgärder sker på samhälls-, grupp 

– och individnivå (WHO, 2016).  

Prevalensen för Diabetes Mellitus har de senaste decennierna ökat, bland både unga och 

vuxna. Sjukdomen kräver en förändrad livsstil för att förebygga diabetesrelaterade 

komplikationer. Förebyggandet av såväl sjukdomen som komplikationer är viktigt för både 

den enskilde individen men även ur ett socioekonomiskt perspektiv.  
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En viktig del i omvårdnad av personer med diabetes kan vara att få mer kunskap och 

förståelse om hur patienter med diabetes upplever sin vardag. Det behövs ökad kunskap om 

patienters erfarenheter för att sjuksköterskor ska få en ökad förståelse för patienterna. Det i sin 

tur kan bidra till en ännu bättre omvårdnad som kan planeras och utformas utifrån individens 

behov. Med studien avser författarna att bidra till ökad förståelse.  

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diagnosen Diabetes Mellitus. 

Metod 

Design 

Metoden som valdes var en deskriptiv litteraturstudie med en systematisk sökning. En 

litteraturstudie innebär att ett koncist och specifikt syfte formuleras. Utifrån syftet utförs 

därefter en litteratursökning där sökområdet avgränsas för att finna de mest relevanta 

artiklarna för ämnet. Efter att artiklarna valts ut, granskas de kritiskt och ett resultat kan 

sammanställas (Kristensson, 2014). 

Sökstrategi 

De meningsbärande orden som identifierades för att besvara syftet var: Diabetes Mellitus, 

Diabetes Mellitus typ 1, Diabetes Mellitus typ 2, diabetespatienter, livserfarenheter och 

erfarenheter.   

För att få en överblick av den aktuella forskningen och kunskapsläget kring ämnet utfördes 

först en fritextsökning i Google Scholar. För att besvara syftet översattes de meningsbärande 

orden till engelska termer med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon. Översättningen 

genererade följande sökord; Diabetes Mellitus Type 1, Diabetes Mellitus Type 2, Diabetic 

patient, life experience och experience. De tre förstnämnda orden valdes till ”CINAHL 

headings” vid samtliga sökningar. Ordet life experience användes som ”CINAHL headings” 

vid tre sökningar, resterande söktillfällen som fritext (se bilaga 1). Life experience 

kombinerades i en fritextsökning med ordet Diabetes Mellitus. 

Därefter påbörjades litteratursökningen. Sökningen genomförde mellan 3-7 februari 2017. 

Sökorden tillämpades i databaserna CINAHL och MEDLINE. Innan sökorden kombinerades 

med varandra söktes de först var för sig. En Boolesk sökning utfördes med följande 
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kombinationer; Diabetes Mellitus Type 1 OR Diabetes Mellitus Type 2 OR Diabetic patient 

AND experience (fritext) och sedan Diabetes Mellitus Type 1 OR Diabetes Mellitus Type 2 

OR Diabetic patient AND  life experience.  

Följande begränsningar användes i de olika databaserna: 

CINAHL: ” Peer Reviewed”, ”English language”, år 2007-2017 

MEDLINE: ”English language” år 2007-2017 

 

Urval 

Urvalsprocessen genomfördes i olika steg. I första urvalet lästes sammanlagt 1190 titlar. Från 

databasen CINAHL lästes 495 titlar. Därefter lästes i andra urvalet totalt 51 abstrakt varav 26 

sedan valdes ut och lästes i sin helhet. Resterande 25 besvarade inte syftet eller fanns inte att 

tillgå i fulltext. Det tredje urvalet genererade slutligen nio artiklar från CINAHL som 

bedömdes besvara litteraturstudiens syfte. En sökning i MEDLINE utfördes och 250 titlar 

lästes. Flera av studierna som redan var funna i CINAHL återkom i sökningen i MEDLINE 

och sorterades bort direkt. Tjugofem abstrakt lästes, men ingen artikel lästes i sin helhet då de 

inte besvarade studiens syfte.  

Exklusionskriterier: Multisjuk man eller kvinna med Diabetes typ 1 eller 2. 

Graviditetsdiabetes. Ålder under 18. 

 

Granskning 

Samtliga utvalda artiklar var kvalitativa och granskades därför med hjälp av Kristenssons 

(2014) kvalitativa granskningsmall. Alla nio ansågs, efter granskning vara lämpliga för 

studien då t.ex. syfte var tydligt formulerat och metoddelen var relevant och väl beskriven.  

 

Dataanalys 

För att analysera den insamlade data användes en integrerad analysmetod. Med hjälp av 

analysmetoden kan data i en litteraturstudie sammanställas på ett översiktligt sätt 

(Kristensson, 2014). Resultatet i artiklarna lästes av båda författarna för att öka 

litteraturstudiens trovärdighet samt för att förhindra att användbar data skulle gå förlorad. 

Data som besvarade litteraturstudiens syfte identifierades ur resultatet i de valda artiklarna. 

Likheter och skillnader i data identifierades och därefter bildades lämpliga kategorier. Varje 
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kategori med innehållande data översattes från engelska till svenska. Innehållet under 

respektive kategori lästes ett flertal gånger. En del data omplacerades därefter till en bättre 

lämpad kategori. Under respektive kategori identifierades skillnader och likheter likt ovan 

nämnt, för att bilda underkategorier som gjorde resultatet mer tydligt.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I forskning som avser människor måste hänsyn tas till lagen om etikprövning. Forskaren ska 

ta hänsyn till autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte- skada- principen och rättviseprincipen. 

De fyra principerna är de centrala etiska principer som forskning ska bedrivas utifrån för att 

kunna respektera människovärdet. Lagens syfte är att skydda den enskilde individen, från 

såväl fysiska som psykiska skador, men också integritetsmässiga. För att forskningen ska bli 

godkänd krävs att eventuella risker kan uppvägas av det vetenskapliga värdet forskningen 

anses ha (CODEX, 2016). 

Eftersom lagar gällande forskning som avser människor kan skilja sig åt i olika länder bör 

artiklarna granskas för att säkerställa att forskningen har skett i överensstämmelse med de 

etiska principer som är rådande i aktuellt land. Studierna som valdes var samtliga godkända 

av en etisk kommitté eller förde ett etiskt resonemang. Allt sammanställt resultat till 

litteraturstudien har redovisats och inte påverkats eller förvrängts på något sätt.    

 

Resultat 

I resultatet identifierades huvudkategorier och subkategorier enligt nedan. 

 

Huvudkategori Subkategori 

Upplevelser i samband med 

diagnostisering 

- Övergång till insulinbehandling 

Förändrade levnadsvanor - Kost och fysisk aktivitet 

Upplevelse av möjlighet till 

måluppfyllelse 

-Betydelse av hälso- och sjukvård 

Anpassning till en ny vardag - Tillhörighet  

- Att bli behandlad annorlunda 
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Upplevelser i samband med diagnostisering 

Det dagliga livet upplevdes annorlunda efter diagnostiseringen. En annan verklighet 

presenterades och tvingades på deltagarna. Nya prioriteringar och livsstilsförändringar 

krävdes för att klara av att hantera den nya, obekanta livssituationen (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011). Deltagare i en annan studie upplevde till viss del att de var begränsade av 

de nya vanor och rutiner som de var förväntade att följa. Några av deltagarna upplevde ångest 

när de avvek från dagliga rutiner (Thompson, 2014). 

Vanligt var att deltagare beskrev svårigheter i att skilja diabetessymptom från andra 

sjukdomar, de uttryckte också att det var svårt att se hur symptom, kost, motion och 

behandling samverkade (Smide & Hornsten, 2009). En deltagare var konstant rädd för att 

utveckla diabeteskomplikationer och trodde att varenda nytt symptom kunde vara en möjlig 

diabetesrelaterad komplikation (Philips, 2007). 

 

Beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter skilde sig deltagarnas förmåga att integrera 

sjukdomen i sitt liv. I en studie jämfördes deltagarnas upplevelse av att insjukna i diabetes typ 

2. Det framkom att de av olika anledningar redan var förberedda. Deltagare hade erfarenhet 

av diabetes i sin familj och/ eller haft symptom som de kunnat koppla till diabetes. Oavsett 

orsak till att de kände sig förberedda, gjorde diagnosen dem inte förvånade. En deltagare hade 

förväntat sig att beskedet snart skulle komma. Eftersom att alla syskon redan hade sjukdomen 

var det därför inte en fråga om, utan snarare när diagnosen skulle ställas. Det fanns också de 

deltagare som var helt oförberedda och förmågan att hantera den nya situationen skilde sig åt. 

Tvekan och tvivel var en vanligt förekommande upplevelse. Deltagare i den här gruppen var 

de som hade svårast att acceptera sin nya tillvaro. De var skeptiska till diagnostiseringen och 

sökte ofta andra svar och förklaringar till sina symptom (Smide & Hornsten, 2009).  

Känslorna varierade hos deltagarna och de upplevde olika grad av oro eller allvar kring 

sjukdomen. En del reagerade inte märkvärt, de upplevde inte sjukdomen särskilt allvarlig eller 

som ett hot för livet eller livskvalitén. Flera av dem kände till människor med diabetes som 

mådde bra och levde ett normalt liv trots det. Deltagare i en fokusgrupp diskuterade också att 

de jämförde sina uppmätta plasmaglukosvärden med andras och om värdet var lägre 

uppfattade de sig själva inte som allvarligt sjuka. Deltagare som låg nära gränsen till att vara 

friska ansåg att de hade en mildare form av diabetes och på så vis kunde de förminska 

hotbilden av sjukdomen (Smide & Hornsten, 2009).  
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Övergång till insulinbehandling 

I en studie där deltagare redan hade diagnosen diabetes typ 2 beskrevs upplevelsen av att 

påbörja insulinbehandling. Många deltagare sökte läkarhjälp på grund av att de haft höga 

plasmaglukosnivåer. Innan beskedet mådde många dåligt, men kände sig lättade när de fick 

veta att det åtminstone inte var cancer. Deltagarna upplevde att det aldrig var deras eget beslut 

att övergå till insulinbehandling. Beslutet var läkarens och det diskuterades inte med 

patienterna. De kände att anledningen till övergången var att de inte hade anpassat sig 

tillräckligt bra till icke-insulinbehandling. Flera deltagare kände sig straffade, men när de väl 

hade börjat behandlingen upplevdes den inte lika traumatisk som de först hade förväntat sig 

(Philips, 2007). I en annan studie uppfattade också deltagare att påbörjad medicinering eller 

ökad medicinering var ett tecken på dålig reglering av sjukdomen eller ett förvärrat tillstånd 

(Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  

 

Förändrade levnadsvanor 

Situationer och aktiviteter som tidigare varit en del av det dagliga livet kändes nu mer som 

problem som de var tvungna att ta hänsyn till. Tidigare bekanta företeelser som att resa 

utomlands eller att åka på konferens krävde en helt annan planering. Det var vanligt att äta 

middag för att sedan komma på att insulinet glömts bort, det gjorde sjukdomen väldigt 

påtaglig (Kneck et al., 2011). I en annan studie uttryckte deltagare att det var en tidskrävande 

och utmanande process att genomgå de livsstilsförändringar som sjukdomen medförde. En del 

dagar fungerade allting bra, medan andra dagar kändes tyngre. De nya vanorna och rutinerna 

kändes mest som ett tungt arbete med press och resulterade i begränsade framsteg gällande 

livsstilsförändringarna. Situationen förvärrades ytterligare av vetskapen om att belöningen för 

att genomgå en livsstilsförändring inte alltid var omedelbar (Handley, Pullon & Gifford, 

2010). 

 

Kost och fysisk aktivitet 

Gemensamt för litteraturstudiens resultat var den beskrivna upplevelsen av svårigheter och 

oförmågan att ändra på kostvanor samt att avstå från mat med höga halter av socker eller fett. 

I en studie uttryckte många deltagare att det var svårt att veta vad som var hälsosam kost. 

Istället för att räkna kaloriinnehållet vid varje måltid, slutade det ofta med att deltagarna valde 

att äta något där de redan kände till mängden kalorier (Thompson, 2014).  
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I samtliga studier uttryckte deltagare med diabetes typ 2 svårigheter i att införa fysisk aktivitet 

på rutin. I en annan studie beskrevs att fysisk aktivitet kunde leda till förväntat obehag, t.ex. 

träningsvärk, svaghet och trötthet, det i sin tur kunde hindra dem från att utföra fysisk 

aktivitet. Deltagare kämpade med sin kroppsuppfattning och i sin tur hur en negativ 

kroppsuppfattning kan komma i konflikt med målet att träna. Något som framkom var ett 

önskemål om ett fitnesscenter för överviktiga. Deltagarna uttryckte att de kände en viss 

motivation till att träna, men kände sig uttittade bland andra, mer vältränade människor, vilket 

resulterade i att de avstod (Oftedal et al., 2010).  

 

Det beskrevs av många, svårt att initialt bryta sina gamla vanor och finna motivation till 

förändrad livsstil. En deltagare uttryckte att det krävdes mycket jobb och det var inte alltid lätt 

att känna sjukdomens närvaro. Det kunde därför vara svårt att känna motivation (Handley et 

al., 2010). Deltagare i en annan studie ansåg att sjukdomen ofta påverkade hela familjen. Det 

blev extra påtagligt med anledning av matvanor, många upplevde att hela familjen fick göra 

uppoffringar. För några resulterade det i färre sociala sammankomster, t.ex. restaurangbesök 

med släkt och vänner. Flertalet av deltagarna lagade betydligt mer mat hemma jämfört med 

tidigare. En deltagare påpekade att sjukdomen gav humörsvängningar vilket medförde att det 

inte alltid fanns tålamod nog att umgås med andra människor eller utföra vissa aktiviteter 

(Thompson, 2014). 

 

En annan studie beskrev de skyldigheter deltagare kände gentemot sin familj. Det handlade 

ofta om skyldigheten att ta väl hand om sig själv för att inte bli försämrad i sitt tillstånd och 

därmed orsaka oro eller lidande i familjen. Deltagarna kände också ansvar och skyldighet att 

informera om sin sjukdom till arbetskollegor och skolkamrater för att underlätta vid 

eventuella akuta tillstånd (Hirjaba, Häggman-Laitila, Pietilä & Kangasniemi, 2014). 

 

Upplevelse av möjlighet till måluppfyllelse 

Deltagarna i en studie rapporterade många faktorer som påverkade deras möjligheter till att 

uppfylla sina mål relaterade till sjukdomen. Betydelsefulla faktorer var bakgrund, 

livssituation, inre motivation, sociala nätverk och andra resurser. Deltagarna upplevde att de 

hade vissa plikter att följa relaterade till sjukdomen. Bland de upplevda plikterna fanns 

förmågan att exempelvis mäta blodsocker, dosera rätt mängd insulin och hantera kosten. 
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Plikterna ansågs inte vara desamma för alla patienter, de var kopplade till individens förmåga 

att själv hantera sina egna uppgifter (Hirjaba et al., 2014).  

 

Deltagarnas motivation uppfattades som en intern resurs, oberoende av yttre påverkan och 

beroende av personlighet, karaktär samt ansvarskänsla. Rädslan av diabetesrelaterade 

komplikationer motiverade deltagarna till egenvård (Hirjaba et al., 2014). 

 

Det framkom i en annan studie att upplevelsen av kroppsligt välbefinnande var starkt kopplat 

till motivation. Vägen till att uppnå kroppsligt välbefinnande såg olika ut för deltagarna. En 

deltagare ansåg att minskad vikt och fysisk träning ökade känslan av kroppsligt 

välbefinnande. En annan ansåg att känslan var kopplad till att äta hälsosam mat (Oftedal et al., 

2010). I en annan studie diskuterades vilket inflytande välbefinnande hade på livskvalitén. 

Deltagarna kände sig mer motiverade att utföra egenvård kring kost, motion och 

medicinering, de upplevde då att det resulterade i ett bättre fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. När egenvårdsbehoven ignorerades uppfattades det som att själv orsaka en 

försämring av sin egen sjukdom (Hirjaba et al., 2014).  

 

Arbetsmiljön uppfattades också som en faktor som påverkade möjligheterna att utföra de 

upplevda plikterna. Tidsbrist på arbetet beskrevs som ett hinder för adekvat diabetesvård, så 

som registrering av plasmaglukos. Ytterligare en faktor som påverkade hur väl deltagarna 

kunde utföra sina plikter var stödet från det sociala nätverket (Hirjaba et al., 2014). 

Betydelsen av det sociala nätverket diskuterades också i en annan studie. Det upplevdes 

viktigt att få dela erfarenheter och tankar kring hanteringen av sin sjukdom med både 

närstående och andra personer i liknande situation, men lättast var att prata med nära 

familjemedlemmar (Handley et al., 2010). Något som upplevdes påfrestande var när någon 

familjemedlem blev allt för beskyddande. Ibland kände de sig övervakade när t.ex. partnern 

hade åsikter om födointaget (Hirjaba et al., 2014). 

 

Betydelsen av hälso- och sjukvård 

I en fokusgrupp diskuterades det att om en patient av någon anledning var oförmögen att 

utföra sina egna uppgifter, förväntades vårdpersonal känna igen och förstå orsakerna (Lawton, 

Rankin, Peel & Douglas, 2009).  
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Deltagarna i en annan studie hade lärt sig att finna en balans mellan att klara sig själva och att 

vara beroende av andras hjälp. När deltagarna mådde bra i allmänhet räckte det med 

vetskapen om att sjukvården fanns tillgänglig om behov uppstod. Att inte ha en nära relation 

med sjukvården upplevdes dock utgöra ett hinder när behovet av vård väl uppstod (Handley et 

al., 2010). I en studie av Hirjaba et al.(2014) beskrev deltagare att det underlättade om hälso-

och sjukvårdstjänster fanns tillgängliga inom rimligt avstånd. En annan studie visade på att 

deltagare ansåg att vårdpersonal var ett stöd och de såg dem som uppskattade personer att 

diskutera diabetesbehandlingen med. De underströk också vikten av att få möjlighet att göra 

självständiga val och att kunna avstå behandling (Oftedal et al., 2010).  

 

Sjuksköterskorna var uppskattade för sin pedagogiska förmåga kring tekniska hjälpmedel och 

egenvårdsråd. Patienterna tyckte också att sjuksköterskor hade en motiverande roll, så som att 

t.ex. berömma när plasmaglukosnivåerna var bra. Flera deltagare betraktade sjuksköterskans 

kunskap och råd som ett komplement snarare än en ersättning för läkarens råd (Lawton et al., 

2009). 

 

En bra relation med vårdpersonal hade en positiv inverkan på patienternas förmåga att 

uppfylla sina mål med behandlingen. Det optimala förhållandet uppnåddes när det fanns ett 

samarbete med en fast husläkare eller diabetessjuksköterska (Hirjaba et al., 2014). Deltagare 

ansåg också att kommunikationen mellan de olika sjukvårdsinstanserna var en viktig aspekt. 

En del upplevde den kommunikationen bristfällig och det påverkade diabetesbehandlingen 

negativt (Philips, 2007). Kunskapsbaserad rådgivning hjälpte patienten att utföra sina 

uppgifter. Bra patientrådgivning var enligt deltagarna, att få begriplig, korrekt och tydlig 

information anpassad efter patientens individuella behov. Det betonades att förutom 

rådgivning, var relationen de hade till vårdpersonalen viktig. En bra relation beskrevs som 

professionell med en positiv, vänlig icke-förmyndarmentalitet. Avskräckanden och 

anklagelser, uppfattades ha en negativ inverkan och ledde ofta till minskat engagemang för 

egenvård (Hirjaba et al., 2014). 

 

 

Anpassning till en ny vardag 

Att försöka tona ner det känslomässiga allvaret och hitta ett nytt sätt att hantera situationen 

var svårare för vissa deltagare. Flera upplevde en känsla av förlorad kontroll men försökte 
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acceptera att livet hade förändrats. Det var svårt men de visste att de var tvungna (Smide & 

Hornsten, 2009). En gemensam förändring för deltagare i en studie med diabetes typ 1 och typ 

2, var tendensen att bli mer avslappnad när det kom till kontroll av plasmaglukosnivån. Det 

fanns ett huvudsakligt skäl till det mindre frekventa kontrollerandet. Deltagarna utvecklade 

med tiden en känsla för om plasmaglukosnivån var hög eller låg utan att behöva mäta den. De 

upplevde att erfarenhet kom med tiden. (Thompson, 2014). 

Trots utveckling av komplikationer till följd av sjukdomen och svårigheter i att upprätthålla 

acceptabla plasmaglukosnivåer beskrevs en känsla av att bakslag ändå var förväntade. Tack 

vare tidigare erfarenheter, kunskap och stöd visste deltagarna att de kunde uppnå balans igen. 

I studien beskrevs deltagares svårigheter i att integrera sjukdomen i det vardagliga livet 

eftersom det varierade från dag till dag. Krävande händelser i livet eller förändringar i 

hälsotillstånd påverkade dem på olika sätt. De kunde ignorera sin sjukdom när krävande 

situationer i livet uppstod, men de var medvetna om att de inte borde ignorera medicinsk 

behandling och egenvård (Handley et al., 2010). I en annan studie beskrev deltagare att de 

med tiden lärde sig att tolka tecken och symptom från kroppen. Det innebar trygghet och gav 

dem en känsla av kontroll (Kneck, Klang & Fagerberg, 2012). 

 

Tillhörighet 

I litteraturstudien framkom värdet av att tillhöra en social grupp. Deltagare beskrev att det 

ibland upplevdes svårt då de hela tiden var tvungna att ta hänsyn till sin sjukdom. De ville 

leva och vara som alla andra men upplevde att det kunde komma i konflikt 

diabeteshanteringen. 

Deltagare i en fokusgrupp beskrev några avgörande faktorer för förmågan att sköta och 

behålla sitt arbete. Dels hur välkontrollerad sjukdomen upplevdes men också vilket yrke och 

under vilka arbetsförhållanden uppgifterna skulle utföras. En deltagare med diabetes typ 2 

förklarade att hans jobb krävde ett speciellt hälsointyg oförenligt med användning av insulin. 

Det motiverade honom till att hålla sjukdomen under kontroll (Oftedal et al., 2010). 

 

Deltagare upplevde ett utanförskap och särbehandling. De uttryckte själva att det var viktigt 

att undvika social stigmatisering. Några beskrev nyttan av att tillhöra en gemenskap eller en 

grupp som var engagerad i aktiviteter såsom matlagning, vandring och motion. Det 

underlättade målen om att uppnå en god metabolisk kontroll (Oftedal et al., 2010). 
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I en studie bland deltagare med diabetes typ 1 diskuterades känslan av skyldighet att bidra och 

delta i forskning. De kände ett ansvar i att delta i studier relaterat till diabetes och tillhörande 

utrustning i hopp om att kunna förbättra hälso- och sjukvården kring diabetes (Hirjaba et al., 

2014). 

Att bli behandlad annorlunda 

I litteraturstudien framkom det att flera deltagare vid olika tillfällen känt sig diskriminerade 

och utanför på grund av sin sjukdom. Enligt Philips (2007) beskrev en av deltagarna att han 

var tvungen att besvara flera extra frågor när han skulle hyra en motorcykel. Deltagarna som 

hade körkort beskrev att de kände sig ångestfyllda när de var tvungna att förnya körkortet var 

tredje år. Semesterförsäkring var ett orosmoment för många som ofta reste utomlands då de 

var tvungna att fylla i ett flertal olika blanketter på grund av insulinbehandlingen (ibid.). En 

annan deltagare beskrev en frustration då han skulle ansöka om körkortstillstånd för 

motorcykel. När alla papper var ifyllda avslogs ansökan på grund av att han i 

hälsodeklarationen nämnt att han hade diabetes (Handley et al., 2010). 

 

 

Resultatsammanfattning 

Nya prioriteringar och livsstilsförändringar krävdes för att klara av att hantera den nya, 

obekanta livssituationen. Det uttrycktes också en rädsla för att utveckla 

diabeteskomplikationer. Deltagarna beskrev svårigheter och oförmågan att ändra på kostvanor 

samt att införa fysisk aktivitet på rutin. Några av deltagarna upplevde ångest när de avstod 

från dagliga rutiner relaterat till sjukdomen. Deltagarna kände sig mer motiverade att utföra 

egenvård när det resulterade i en känsla av välbefinnande. De rapporterade många faktorer 

som påverkade deras möjligheter till att uppfylla sina mål relaterat till sjukdomen. Det sociala 

nätverket beskrevs som betydelsefullt för motivation och välbefinnande. Deltagarna beskrev 

svårigheter i att integrera sjukdomen i det vardagliga livet eftersom hälsotillståndet varierade 

från dag till dag. De upplevde att erfarenhet kom med tiden. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte ansågs beskrivande litteraturstudie vara en lämplig metod för att 

sammanställa och beskriva den kunskap som finns inom ämnet. Enligt Kristensson (2014) bör 
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den mest aktuella forskningen användas för att ge ett så giltigt resultat som möjligt. 

Sökningen begränsades därför till studier publicerade mellan 2007 och 2017. Sökningarna 

utfördes i databaserna CINAHL och MEDLINE som båda innehåller forskning inom ämnet 

omvårdnad. Databaserna upplevdes ha en tydlig struktur där önskvärda begränsningar kunde 

utföras. Genom att begränsa med peer reviewed försäkrades det att studierna var av god 

vetenskaplig kvalitet. Med boolesk sökstrategi blev sökträffarna mer specifika för syftet och 

det kan därför tänkas ha underlättat tillvägagångssättet. Artiklarna som valdes till studien var 

alla kvalitativt utformade, vilket enligt Kristensson (2014) anses vara lämpligt för att beskriva 

upplevelser och erfarenheter. För att bekräfta studiernas tillförlitlighet, granskades samtliga 

artiklars resultat och metodval av båda författarna. Syftet med det var att säkerställa att 

resultatet tolkats likadant samt att inget värdefullt resultat gått förlorat. 

Något som kan ses som en svaghet i studien var att MeSH- termer inte användes. Valda 

sökord ansågs relevanta då sökningen gav lämpliga artiklar. MeSH- termer kunde möjligtvis 

ha genererat ännu fler användbara artiklar. De första sökningarna utfördes i CINAHL vilket 

resulterade i ett stort antal artiklar där nio artiklar valdes ut till studien efter granskning. Till 

datainsamlingen fokuserades sökningar i CINAHL eftersom databasen upplevdes mer 

användarvänlig. Sökningarna i CINAHL resulterade i nio användbara artiklar av kvalitativ 

design. Trots att nio artiklar som kunde besvara syftet redan funnits, utfördes en sökning i 

MEDLINE. Flera redan lästa eller utvalda artiklar återfanns i MEDLINE och flertalet fanns 

inte att tillgå i fulltext. Möjligt är att studiens resultat sett annorlunda ut om lika mycket arbete 

lagts ner på sökningen i MEDLINE. Alla studier med deltagare under 18 år exkluderades 

manuellt. Förmodligen hade det varit mer tidsbesparande att begränsa åldern redan i 

databasen, något som kan tänkas på till nästa studie.  

För att begränsa antalet sökträffar och för att få fram aktuell forskning begränsades sökningen 

till publicerade artiklar 2007-2017. Det är möjligt att äldre forskning också kunde varit 

relevant för studiens resultat.  

Sökningen i databaserna begränsades till engelskt språk. Båda författarna har goda kunskaper 

i det engelska språket men har ett annat modersmål. Det finns därför en risk för eventuella 

feltolkningar i artiklarna som kan ha påverkat studiens resultat. För att i största möjliga mån 

undvika feltolkningar användes lexikon. Som tidigare nämnts valdes enbart kvalitativa artiklar 

ut till studien. Litteraturstudiens syfte upplevdes bli besvarat via befintliga studier trots att 
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kvantitativa artiklar exkluderats. Det är möjligt att syftet även skulle kunnat besvarats med 

kvantitativa studier och då eventuellt resulterat i ett annat resultat. 

Efter att kategorier hade utformats prövades utvald data under olika kategorier. En del av 

innehållet kunde varit lämplig under flera kategorier vilket kunde ha gett litteraturstudiens 

resultat en annan struktur. Kategorivalen övervägdes och innehållet placerades ut under 

respektive rubrik för att ge ett så tydligt resultat som möjligt. Ett exempel på innehåll som 

kunde ha placerats under annan kategori var sista stycket under huvudkategorin ”upplevelse 

av möjlighet till måluppfyllelse”. Stycket beskriver att deltagare kände sig övervakade av t.ex. 

en partner vid måltider. Innehållet kunde också ha placerats in under ”förändrade 

levnadsvanor” men efter att ha prövats under respektive rubriker ansågs den höra till den 

förstnämnda. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom att många deltagare med diabetes typ 2 av olika 

anledningar redan var förberedda på att det skulle få diagnosen Diabetes Mellitus. De hade 

alla erfarenheter av sjukdomen i sin familj och/eller haft symptom som de kunnat koppla till 

diabetes. Trots vetskap om att diagnosen med stor sannolikhet skulle ställas kan ett antagande 

vara att många verkade ignorera det faktumet. Det framgår inte i studierna om deltagarna 

redan hade kontakt med vården sedan tidigare eller om individen själv sökt vård när 

symptomen börjat påverka hälsan påtagligt negativt. 

   

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2014:822), 2c §, stadgas att hälso- och sjukvård ska 

arbeta för att förebygga ohälsa. Som [WHO, 2016] beskriver kan diabetes typ 1 varken 

förebyggas eller botas, däremot kan typ 2 både förebyggas och hållas symtomfri med rätt 

behandling. En frågeställning som framkom i sammanställning av resultatet var om det fanns 

fall där vårdkontakt redan existerade innan upptäckt diagnos och i så fall om hälso- och 

sjukvård hade gjort tillräckligt i syfte att förebygga ohälsa. Med rätt förebyggande 

åtgärder insatta i tid kan det eventuellt tänkas att diagnosen senarelagts eller i bästa fall 

undvikits helt. Det kan också finnas fall där hälso- och sjukvården 

informerat individen om hälsotillståndet och eventuella konsekvenser, men ändå inte lyckats 

nå fram. Det kan förstås bero på flera olika anledningar, ett antagande kan vara att individen 

av olika skäl inte varit förmögen att tillgodogöra sig information.  Orem (2001) beskriver t.ex. 
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vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal kan identifiera individens omvårdnadsbehov och 

därefter helt eller delvis kompensera för behovet. Ett annat antagande kan vara att hälso- och 

sjukvård inte lyckats individanpassa information och undervisning. Ett möjligt skäl till det kan 

vara bristande pedagogisk funktion hos t.ex. sjuksköterska. Det fanns de fall där individen var 

medveten om sin situation men ändå levde kvar i samma vanor. Anledningen till det kan även 

här tänkas vara att individen inte förstått allvaret eller lever i förnekelse.  

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs 

sjuksköterskans pedagogiska funktion. Professionen ska kunna anpassa information och 

utbildning samt ge stöd till såväl patienten som anhöriga (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS (1982:763), 2 § ska olika insatser  

individanpassas och samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det kan innebära att olika 

professioner behöver samarbeta för att individanpassad vård ska kunna ske på ett optimalt vis. 

Det kräver också att hälso- och sjukvårdspersonal inser sina begränsningar och tar hjälp av 

andra professioner som besitter mer kunskap inom aktuellt område. Enligt Thompson 

(2014) uttryckte deltagarna att dietistens stöd var mycket uppskattat och en viktig resurs, de 

gav dem en djupare förståelse för kostens betydelse vid diabetes (ibid.).  

  

Gemensamt för många deltagare var svårigheter i att föra in fysisk aktivitet på rutin och 

förändra sina kostvanor. Det upplevdes av många, till en början, svårt att bryta sina gamla 

vanor och finna motivation till förändrad livsstil. Majoriteten av deltagarna upplevde att det 

sociala nätverket hade stor betydelse för motivation till livsstilsförändring. Nära anhöriga 

ansågs utgöra det största stödet men viktigt vara även att få dela erfarenheter med personer i 

liknande situation. Resultatet visar på att deltagarna upplevde att stöd från anhöriga och andra 

hade stor betydelse för möjligheten till måluppfyllelse relaterat till diabetesregleringen. Enligt 

en tidigare studie av Berverly, Miller & Wray (2008) upplevdes stödet från partnern dessutom 

ha stor betydelse för känslan av trygghet. Resultatet i litteraturstudien stöds av Boström, 

Graneheim, Isaksson & Lundman (2014) studie som beskrev hur deltagarnas självinsikt kunde 

öka genom att de fick dela sina erfarenheter med varandra. En bättre självinsikt kunde leda till 

ökad motivation att genomföra livsstilsförändring (ibid.). 
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Orem (2001) beskriver i sin egenvårdsteori att samverkan mellan sjuksköterska och 

individens olika sociala nätverk kan främja individens egenvårdskapacitet. Det är därför 

viktigt att ta vara på den resursen (ibid.). Att göra anhöriga 

delaktiga i vården ger dem ökad kunskap och förståelse som i sin tur kan underlätta vardagen 

för alla inblandade. I och med att diagnosen inte enbart medför en omställning för den sjuke 

individen utan också för familjemedlemmar och andra anhöriga, är det viktigt att de också 

erbjuds stöd för att orka stötta. Enligt Häggman- Laitila, Tanninen & Pietilä (2010) kan hela 

familjen ses som vårdtagare. Sjuksköterskan kan komma att behöva stötta såväl patient som 

familj för att främja hälsan för samtliga inblandade (ibid.).  

 

Familj och socialt nätverk utgör för många människor den närmaste emotionella, fysiska och 

sociala miljön. Det beskrivs därför som en god idé att tillämpa familjefokuserad omvårdnad 

om individen har anhöriga som kan ses som en resurs men också för att anhöriga ska få 

kunskap om den närståendes situation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att många personer med diabetes upplevde 

diskriminering relaterat till sjukdomen. De beskrev olika situationer då de känt sig 

diskriminerade, som t.ex. när de skulle ansöka om körkortstillstånd eller när en försäkring 

skulle tecknas. I en studie av Oftedal et al. (2010) beskrev en deltagare att hans arbete krävde 

ett speciellt hälsointyg oförenligt med användning av insulin. Det framkom inte i studien 

varför arbetet inte kunde utföras av en person med insulinbehandlad diabetes. Ett möjligt skäl 

är att det skulle kunna äventyra säkerheten på arbetsplatsen. Det kan också tänkas bero på att 

arbetsgivaren saknade kunskap om sjukdomen och därför valde att inte anställa personer med 

diabetes i rädsla för att det skulle kunna påverka arbetsplatsen negativt. Wientjens & Cairns 

(2012) menar att diskriminering av personer med diabetes många gånger börjar redan under 

tidig skolgång för att sedan fortsätta under livet på grund av att det finns fördomar och 

okunskap om diabetes i samhället. 

  

Andra relevanta faktorer som kan ha påverkat litteraturstudiens resultat 

Studiernas urval kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. Faktorer som kan ha påverkat 

urvalet är deltagarnas ålder och hur länge de varit diagnostiserade med Diabetes Mellitus när 

respektive studie genomfördes. I resultatet uttrycker deltagare att erfarenhet av sjukdomen 

kommer med tiden. I Thompson (2014) studie inkluderades deltagare som varit 
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diagnostiserade med diabetes typ 1 eller typ 2, från 1/2 – 35 år. Det innebär således att 

erfarenheterna kan skilja sig markant. En deltagare med 35 års erfarenhet av att leva med 

diabetes har haft längre tid på sig att integrera sjukdomen än en person med ½ år, vilket är 

något som kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 

En del studier genomfördes med individuella intervjuer och andra som gruppintervjuer. Att 

delta i gruppdiskussion kan å ena sidan innebära att alla deltagare inte vågar yttra sina känslor 

och åsikter men å andra sidan kan det uppmuntra till en djupare diskussion tack vare känslan 

av gemenskap.  

I litteraturstudien inkluderades både personer med diabetes typ 1 och typ 2. Det kan ses både 

som en styrka och svaghet. Litteraturstudiens syfte var att inkludera båda typerna för att få en 

så stor förståelse som möjligt. Av de nio artiklar som valdes till studien var endast en enbart 

fokuserad på diabetes typ 1, fyra artiklar studerade enbart typ 2 och resterande både diabetes 

typ 1 och typ 2. En jämnare fördelning av studier beträffande de olika diabetestyperna hade 

kunnat resultera i ett annat, eventuellt bredare resultat. Endast personer över 18 år 

inkluderades i studien med anledning av att båda typerna av diabetes skulle beskrivas i 

litteraturstudien. Eftersom diabetes typ 2 främst ses hos vuxna personer var det relevant att 

begränsa sökningen till vuxna. 

Studierna var genomförda i olika länder vilket kan ha gett litteraturstudien ett bredare resultat 

och ökad överförbarhet. Det kan finnas likheter i ländernas levnadsstandard men inga 

slutsatser kan dras eftersom levnadsvanor, tillgång och kvalitet på hälso- och sjukvård kan 

skilja sig åt i olika länder. Det är faktorer som eventuellt kan ha påverkat deltagarnas 

erfarenheter av att leva med diagnosen Diabetes Mellitus.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheter av att leva med Diabetes Mellitus skiljer sig 

och därför inte går att generalisera. De livsstilsförändringar som sjukdomen krävde upplevdes 

olika svårt för deltagarna att genomföra. Majoriteten upplevde att det sociala nätverket och 

rätt insatser från hälso- och sjukvård hade en avgörande betydelse för motivation till egenvård 

och införandet av dagliga rutiner som det nya tillståndet krävde.  
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Klinisk nytta  

Studiens resultat kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökad förståelse för hur det 

upplevs att leva med diagnosen Diabetes Mellitus. Ökad förståelse kan leda till en bättre 

individanpassad vård genom att behov lättare kan identifieras. Om rätt behov identifieras och 

rätt resurser sätts in i tid kan det tänkas leda till en bättre egenvård och på så sätt kan 

komplikationer förebyggas. Det innebär att vårdkostnader kan minimeras vilket också 

ekonomiskt gynnar samhället.  

 

I resultatet framkom att deltagare kände sig diskriminerade på grund av diagnosen. Det kan 

finnas ett behov av att redan under sjuksköterskeutbildningen medvetandegöra att patienter 

kan känna sig diskrimminerade pga. en sjukdomsdiagnos.   

 

Förslag till vidare forskning 

Fortsatta studier behövs för att kunna kartlägga vad som ligger bakom upplevelsen av 

diskriminering. Det är också av stor vikt att öka samhällets kunskap kring sjukdomen för att 

kunna undvika fördomar av personer med Diabetes Mellitus. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka personer med diabetes typ 1 och typ 2 

var för sig. Erfarenheter och upplevelser av sjukdomen kan skilja sig åt på flera sätt. I och 

med att diagnosen av typ 1, till skillnad från typ 2, oftast sätts i unga år kan deras förmåga att 

integrera sjukdomen se olika ut. För att bästa, möjliga vård ska kunna ges kan det vara av stor 

nytta att ta reda på vilka behov som finns för respektive diagnos.  
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Författare  

Artikelns titel,  

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Metod och ev. design  

  

Värdering  

 

Resultat  

 

 

Handley, J., 

Pullon, S. & 

Gifford, H. 

(2010). Living 

with type 2 

diabetes:‘Putting 

the person in the 

pilots’ seat’. 

Australian jurnal 

of advanced 

nursing. 

27(3),12-19 

 

Land:  

Nya Zeeland 

 

 

 

 

 

Att bättre 

förstå ’från 

dag till dag’ 

upplevelsen 

för vuxna 

med typ 2-

diabetes, i 

synnerhet 

deras 

historiska 

och 

nuvarande 

förmåga att 

själv hantera 

sjukdomen 

 

 

Metod: En kvalitativ studie där forskarna 

utnyttjat både fenomenologi och grundad 

teori. 

Intervjuer med semistrukturerade frågor 

 

Urval  

9 personer mellan 43-79 år med diabetes  

 

Inklusionkriterier: typ 2 intervjuades.  

 

Dataanalys: Integrerad innehållsanalys. 

Data gav sju olika kategorier som därefter 

utvecklades till tre teman  

 

+/- Intervjuerna utfördes av en 

sköterska som jobbar på en av 

vårdcentralerna. Om en redan 

befintlig relation finns mellan 

sjuksköterskan och patienten 

kan det tänkas att patienten 

inte vågar yttra allt, kan 

påverka resultatet. Eller om de 

upplever ett förtroende kan det 

vara lättare att dela med sig av 

erfarenheter. 

 

+Bra urval  

 

Resultatet är användbart för 

litteraturstudien då den beskriver 

upplevda erfarenheter av 

nydiagnostisering av typ 2-

diabetes samt svårigheterna att ta 

till sig information och att anpassa 

sig till den egenvård som krävs för 

att hantera sjukdomen i vardagen.  

Deltagarna upplevde att stödet från 

familj och anhöriga var av större 

vikt än det från sjukvården när det 

kom till att hantera sin sjukdom. 
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Bilaga 2                   2(9)                                                                                                                                                                                               

Författare  

Artikelns titel,  

tidskrift, Land  

Syfte  

 

Metod och ev. design  

  

Värdering  

 

Resultat  

 

 

Hirjaba,M.,Hägg

man-Laitila,A., 

Pietilä, A-M & 

Kangasniemi, M. 

(2014). Patients 

have unwritten 

duties: 

experiences of 

patients with type 

1 diabetes in 

health care. 

Health 

Expectations, 18, 

3274–3285. doi: 

10.1111/hex.123

17 

 

Land:  

Finland. 

 

 

 

Att beskriva 

uppfattningar 

och erfarenheter 

hos personer 

med Diabetes 

typ 1 i 

hälsorelaterade 

uppgifter och 

ansvarsområden. 

 

 

Metod:  

Kvalitativ, beskrivande design. 

Enskilda intervjuer med forskare. 

 

Urval:.  

20 deltagare, genomsnittsålder: 29.2år och 

levt med diabetes typ 1 i genomsnitt 14.3år. 

 

Inklusionkriterier: Patient med inbokad 

provtagning, diabetes typ 1, villig att delta i 

studien. 

 

Dataanalys: Induktivt innehållsanalys.  

 

 

+DSK informerar patienter om 

studien vilket eventuellt gör 

förfrågningen mer neutral till 

skillnad från forskarna som kan 

tänkas försöka ”övertalar” dem 

till att delta i studien.  

+Lagom stort antal deltagare. 

+Bra med enskilda intervjuer. 

+Mättnad av datainsamling 

rådde vid 18st men alla 20 

genomfördes ändå. 

+/-Forskaren som intervjuade 

hade stor klinisk erfarenhet. 

Kan vara för och nackdel. Kan 

tänkas att forskaren styr in på 

områden. 

-Deltagarna fick inte någon 

direkt info innan intervjun ( 

intervju-teman) de kunde inte 

förbereda sig. 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då 

studien tar upp faktorer som 

påverkar fullföljandet av 

patienternas upplevda plikter 

relaterade till sjukdomen.  

Möjligheten att påverka sin 

egenvård tas upp. 

Patientens inre motivation 

och vad som styr den. 

Patienternas upplevelse av 

hälso-och sjukvården. 
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Kneck, Å., 

Klang, B, & 

Fagerberg, I. 

(2011). Learning 

to live with 

illness: 

experiences of 

persons with 

recent diagnoses 

of diabetes 

mellitus. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences. 

doi: 

10.1111/j.1471-

6712.2010.00864

.x 

 

Land:  

Sverige 

 

 

Att få en 

förståelse för 

hur det är att 

leva med 

diabetes, de två 

första 

månaderna efter 

diagnostillfället. 

 

Metod: 

En kvalitativ, deskriptiv design med 

intervjuer. Deltagarna ombads berätta 

om sina erfarenheter av att leva med 

diabetes. 

 

Urval: 13 deltagare mellan 26-65 år  

 

Inklusionkriterier Nydiagnostiserad 

diabetes. Över 18 år. 

 

Dataanalys: Induktiv innehållsanalys 

utfördes. 

 

-Rekrytering från sjukhuset 

kan tyda på att patienterna har 

allvarligare symptom som 

kräver en annan hantering än 

för en person som klarar sig 

bra hemma.  

 

+Stor variation i urvalet kan 

göra att erfarenheter skiljer sig 

åt, brett resultat. 

 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då den beskriver 

hur personer med kort erfarenhet 

av sjukdomen upplevde att de fick 

kunskap genom personliga 

resurser.  

 

Deltagarna reflekterade över de 

livsstilsförändringar som 

sjukdomen krävde.  
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Kneck, Å., 

Klang, B. & 

Fagerberg, I. 

(2012). Learning 

to live with 

diabetes – 

integrating an 

illness or 

objectifying a 

disease. Journal 

of advanced 

nursing, 68(11), 

2486–2495. doi: 

10.1111/j.1365-

2648.2012.05947

.x  

 

Land:  

Sverige 

 

 

 

Att belysa 

innebörden av 

att lära sig att 

leva med 

diabetes tre år 

efter att ha blivit 

diagnostiserad 

 

Metod: 

Intervju där deltagarna blev ombedda att 

berätta om sina upplevelser av att leva 

med diabetes. 

 

Urval :  

4 kvinnor och 9 män mellan 29-68 år 

 

Inklusionkriterier: Diabetes typ1 eller 

typ 2. 

 

Dataanalys:  

Intervjuerna spelades in och textanalys 

utfördes. 

 

 

+ Deltagarna som intervjuades 

var både män och kvinnor, 

somliga hade partners, andra 

inte, några jobbade, några hade 

gått i pension. Stor variation i 

resultat. 

 

+Deltagarnas stora variation i 

ålder kanske kan spela roll. 

 

+/-Alla deltagare var från 

Sverige. Ingen etisk eller 

kulturell variation men framgår 

inte om deltagarna hade 

svenskt ursprung. 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då den bl.a. 

beskriver deltagarnas erfarenheter 

av att förstå sin egen kropp och 

dess signaler relaterat till 

sjukdomen. 

Att inte förstå sig själv gjorde att 

deltagarna kände sig beroende av 

andra.  
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Lawton, J., 

Rankin, D.,  

Peel, E. & 

Douglas, 

M.(2009).Patient

s perceptions and 

experiences of 

transitions in 

diabetes care: a 

longitudinal 

qualitative study. 

Health 

Expectations, 

12(2), 138-148 

doi: 

10.1111/j.1369-

7625.2009.00537

.x 

 

Land:  

United Kingdom 

 

Att undersöka 

patienters 

uppfattningar 

och erfarenheter 

av delegeringar 

och 

förflyttningar 

inom 

diabetesvården 

över tid. 

 

Metod: 

Upprepade, fördjupade intervjuer under 

fyraårs period. 20 av deltagarna 

intervjuades återigen efter en tid. 

 

Urval: 39 deltagare mellan 40-80 år  

 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in 

och textanalys utfördes. 

 

 

 

+Bra med follow-up studie 

 

+ Intervjuerna lästes flera 

gånger för att öka 

trovärdigheten. 

 

-Alla deltagare intervjuades 

inte flera gånger. 

 

-Känns stundtals tungläst 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då deltagarna 

delade med sig av sina erfarenheter 

av att bli förflyttade inom 

vårdkedjan. 

Patienterna upplevde bl.a. lugn av 

att ta emot allmänvård som inte 

krävde några specialinsatser.  

Det visade på att sjukdomen var 

under kontroll., men samtidigt 

uttryckte de missnöje i att få 

’mindre vård’, färre kontroller och 

genomgångar än de patienter som 

var i sämre skick. 

Många av patienterna kände stark 

tillit till allmänläkare, men var mer 

tveksamma till 

sjuksköterskemottagningar. 
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Oftedal, B., 

Karlsen, B & 

Bru., E. (2010).  

Life values and 

self-regulation 

behaviours 

among adults 

with type 2 

Diabetes. Journal 

of Clinical 

Nursing, (19), 

2548–2556 

Doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2010.03243.

x 

 

Land:  

Norge 

 

 

 

Att identifiera 

livsvärderingar 

hos vuxna med 

Diabetes typ 2 

och beskriva 

deras 

erfarenheter av 

hur dessa 

värderingar kan 

påverka 

beteendet kring 

självhantering. 

 

Metod: 

Deskriptv kvalitativ design. 2 

semistrukturerade intervjusessioner båda 

begränsade till 2 timmar. 

 

Urval: 
12män och 7 kvinnor i ålder 30–65år  

 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

diabetes typ 2 i minst 1år. 

  

Dataanalys: Textanalys  

 

 

+Bra rekrytering. 

Innehållet i analysen 

diskuterades i forskargruppen 

för trovärdighetens skull. 

+ Deltagarna delades in i 

3grupper, 5-7/ grupp i blandade 

kön. 

+1 intervjuade och 1 tog 

anteckningar samt observerade 

deltagarnas interaktioner. 

 

-Hur länge deltagarna varit 

diagnostiserade skiljde sig 

enormt, 1-26 år. En person med 

26års erfarenhet av sin sjukdom 

jmf med 1år skiljer sig 

förmodligen stort – stor 

spridning. Kan ha påverkat 

studiens resultat. 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då  

deltagarna beskriver hur de 

upprätthåller hälsa samt hur de 

upplever sitt välbefinnande, sin 

självbestämmanderätt, 

tillhörighet och förmågan till 

arbete. 
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Phillips, 

A. Experiences 

of patients with 

type 2 diabetes 

starting 

insulin therapy (2

007).  

Nursing 

standard. 21(23), 

35-41.  

 

Land:  

United Kingdom 

 

 

 

 

 

Syftet var att ta 

reda på diabetes 

typ 2 patienters 

erfarenheter av 

att övergå till 

insulinbehandling 

 

Metod: 

En kvalitativ, fenomenologiskt 

utforskande studie. Intervjuer som 

spelades in. 

Urval:  

8 patienter i åldrarna 49-72 år   

 

Inklusionskriterier: Regelbundet tagit 

insulin i minst ett år. 

Dataanalys: Textanalys 

  

 

-Oklart under hur lång 

tid deltagarna följdes. 

-Forskaren kan ha påverkat 

resultatet med sina frågor 

-Inklusionskriterie var 

insulinbehandlad minst 1 år. 

Upplevelsen kan skilja sig 

mellan någon som behandlats 

1 år och någon t.ex. 10 år. Kan 

påverka resultatet.  

+/-Bra att forskaren hade 

mycket erfarenhet av ämnet 

sedan tidigare.  

 

 

 

Resultatet går att använda till 

litteraturstudien då den tog upp 

följande: 

Deltagarna var inte medvetna 

omdet progressiva förloppet vid 

typ 2-diabetes och behovet av 

förändring i behandlingen.   

Beslutet togs av läkaren och många 

upplevde att de inte hade så 

mycket att säga till om. 

De upplevde att de kunde anpassa 

sig till insulinbehandlingen och 

fortsätta med tidigare aktiviteter.  

Deltagarna pratar också om 

situationer där de upplevt 

diskriminering. 
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Smide, B & 

Hornsten, A. 

(2009). People’s 

reasoning about 

diagnosis in type 

2 diabetes. 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness 

(1), 253–260. 

Doi: 

10.1111/j.1752-

9824.2009.01028.

x 

 

Land:  

Sverige 

 

 

 

 

 

Att identifiera hur 

människor 

resonerar kring 

erfarenheten att 

förvärva Diabetes 

typ 2. 

 

Metod: 

Intervjubaserad studie – berättande/beskrivande 

frågor om den upplevda livssituationen med 

diabetes typ 2.  

Intervju med öppna frågor 40-90min. På 

vårdcentral eller i hemmet. 

 

Urval: 

23st medverkade i studien.  

 

Inklusionskriterier: Diabetes typ 2, 

svensktalande, regelbundna besök på 

vårdcentral i medel- eller norra Sverige. 

 

Dataanalys: Textanalys där 

huvudområden i innehållet identifierades av 

båda författarna. Författarna analyserade 

intervjuerna för att få en överblick över 

innehållet.  
 

 

+Relevant urval. 

Förmodligen ingen 

skillnad på 

befolkningens 

erfarenheter av Diabetes 

i södra landet jmf med 

norra eller mitten, 

förutsatt att de får 

likvärdig sjukvård. 

 

+Data och Analysfasen 

Bra att båda författarna 

analyserar, diskuterar 

och jmf varandras delar 

för att få ett så 

trovärdigt och rättvisst 

resultat som möjligt. 

+pilotstudie har 

genomförts innan studie 

 

Resultatet är användbart för 

litteraturstudien då den tar upp: 

Diskussioner kring diagnosen och 

hur den påverkar livet och 

deltagarnas känslomässiga 

reaktioner kring det.  

Hur det sociala livet påverkas och 

hur det väljer att hantera 

situationen. 
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Thompson, M. 

(2014). Occupations, 

habits, and routines: 

perspectives from 

persons with 

Diabetes. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy. (21) 153–

160. DOI: 

10.3109/11038128.2

013.851278 

 

Land:  

United States of 

America 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

och beskriva hur 

personer med 

diabetes 

uppfattar de 

uppgifter som är 

förknippade 

med egenvården 

av deras 

diabetes. 
 

 

Metod: 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer där deltagarna tog fotografier. 

Deltagarna valde ut 20 bilder som skickades 

till forskarna innan intervjun. Med bilderna 

som en guide ställdes allmänna frågor kring 

deltagarnas hantering utav diabetes. 

 

Urval: 

5 män, 3 kvinnor ålder: 36-78 med  

diabetes typ 1 eller 2.  

 

Inklusionskriterier: Diabetes typ 1 eller 2, 

förmåga att kunna hantera en digital kamera, 

förmåga att kunna hantera sjukdomen. Över 

18år. 

 

Dataanalys: Allt spelades in och 

transkiberades. 
Innehållsanalys utfördes och  resulterade i 4 

huvudteman. 

 

+Bra att alla forskare hade 

mycket erfarenhet av intervju 

sedan tidigare.  

 

+Kan diskuteras om det är 

bra eller dåligt för studien att 

en forskare och handledare 

själv har diabetes. 

 

+Teamet såg över alla 

intervjuerna och om teamet 

kände att något fattades, 

gjordes forskaren en follow-

up intervju. 

 

 

- Deltagarrekryteringen 

kunde förmodligen ha varit 

mer genomtänkt. 

 

- Forskarna kan ha påverkat 

resultatet med sina frågor. 

 

 

Resultatet är användbart för 

litteraturstudien då den tar 

upp hantering av sjukdomen. 

Hantering av sjukdomen och 

hur den påverkar familj och 

sociala aspekter. 

Hantering av diabetes i 

offentliga situationer 

(restauranger, fester, arbete 

etc.). 

 

 


