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Sammanfattning  
Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom med minskad insulinproduktion som följd. 
Behandlingen består av insulininjektioner vilket kan leda till hypoglykemi. Diabetes typ 1 kan 
också leda till långsiktiga komplikationer. Egenvård är viktigt för patienterna och de har ofta 
kontakt med sjukvården resten av livet efter diagnostillfället.   
Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 i 
västvärlden. 

Metod: Studien var en litteraturstudie på systematisk grund med deskriptiv design. Elva artiklar 
valdes ut till resultatdelen. Integrerad analys genomfördes och resultatet delades in i kategorier 
och underkategorier. 

Resultat: Resultatet delades in i kategorierna sjukdomen i vardagen, oro för omgivningens 
uppfattningar, oro för komplikationer, behov av egenvård, och att vilja passa in. Patienterna 
uttryckte en vilja att passa in och en oro för omgivningens åsikter om deras sjukdom. 
Svårigheter med sjukdomen var bland annat att upprätta fungerande rutiner för egenvård och 
att hantera oro för komplikationer, och för att hantera sin sjukdom var socialt stöd viktigt. 
Patienterna uttryckte missnöje med sjukvården av flera anledningar. 

Slutsats: Arbetet med att utbilda patienter om sin sjukdom kan bli bättre. Patienterna behöver 
få kunskap om hur diabetes typ 1 fungerar, utbildning i egenvård och information om risken för 
långsiktiga komplikationer. 
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1. Bakgrund  

1.1 Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket betyder att kroppens immunförsvar går till 
attack mot kroppens egna celler. Vid diabetes typ 1 så är det de insulinproducerande betacellerna 
i pankreas som blir attackerade, och en patient med diabetes typ 1 har till följd av den 
autoimmuna processen ett reducerat antal betaceller. Resultatet av detta är insulinbrist. 
Behandlingen för diabetes typ 1 består därför av tillförsel av insulin, vanligtvis via injektion. 
Behandlingen är livslång. Sjukdomen debuterar i allmänhet före 40 års ålder med ökad 
urinproduktion, viktminskning, och stark törst som debutsymtom (Frid & Annersten-Gershater, 
2016). 

Förekomsten av diabetes i världen ökar, 1980 hade 180 miljoner människor i världen diabetes, 
och 2014 var denna siffra 442 miljoner. Det är en ökning med ca 300% på 34 år (World Health 
Organization, [WHO], 2019). I Sverige har ca 5% av befolkningen diabetes (Socialstyrelsen, 
2018). 

1.2 Etiologi                                                                                                                                    

Orsaken till att vissa människor får diabetes typ 1 är ej fastställd. Satarupa, Bijaya, Bandar & 
Anroop (2013) sammanställde etiologin med tre riskfaktorer till varför människor drabbas av 
diabetes typ 1. Faktorerna de beskriver är genetiska faktorer, virusinfektioner och miljöfaktorer. 
Genetiska faktorer visar att den som har ett syskon med diabetes typ 1 har 5,6 % större risk att 
drabbas av sjukdomen. Vidare beskrev Satarupa et al. (2013) ett samband mellan enterovirus 
och diabetes typ 1. Att ha varit smittad med enterovirus ökar risken för att få diabetes typ 1. 
Enterovirus är ett samlingsnamn för olika typer av virus vars symtom uppträder främst i mag-
tarmkanalen (Folkhälsomyndigheten, 2015). Gällande den tredje kategorin, miljöpåverkan, så 
ökar risken för att utveckla diabetes typ 1 vid exponering för antigena ämnen såsom proteiner 
från nötkreatur, gluten och beta-kasein som finns i mjölk (Satarupa et al., 2013). 

1.3 Fysiologi                                                                                                                  

Hos en frisk människa överstiger blodglukosvärdet sällan åtta mmol/l och understiger sällan 
3.5 mmol/l. I levern finns ett glykogenlager, och glykogenet ombildas till glukos när signaler 
för detta ges av hormonet glukagon. Denna process kallar glykogenolys. Levern kan även bilda 
glukos genom glukoneogenes. När en människa äter något med mycket socker så frisätts 
hormonet insulin från pankreas. Insulinet gör att kroppens celler lättare tar upp glukos. 
Insulinets viktigaste uppgift är alltså att reglera cellernas upptag av glukos. Det centrala 
nervsystemet är särskilt utsatt vid hög tillgång till insulin och låg tillgång till glukos, eftersom 
nerver enbart kan använda glukos som energikälla. När glukoshalten i blodet ökar så frisätter 
pankreas insulin för att glukos ska tas upp från blodet till cellerna (Ericson & Ericson, 2014). 
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1.4 Komplikationer                                                                                                                                               

Den vanligaste komplikationen vid diabetes typ 1 är när plasmaglukosen ligger under fyra 
mmol/l. Detta tillstånd kallas hypoglykemi och är en akut komplikation. Symtomen vid 
hypoglykemi är synrubbningar, nedsatt tankeförmåga, och nedsatt vakenhet. Dessa symtom 
påverkar hjärnans motorik. Detta tillstånd är allvarligt då en sänkt medvetandegrad utan 
behandling skulle resultera i att patienten fortsätter sjunka i både blodsockernivå och 
medvetande och till slut hamnar i koma. Långsiktiga komplikationer får patienterna när 
blodsockretr varit förhöjt under en längre tidsperiod. Retinopati är en försämring av ögats 
näthinna som i värsta fall leder till blindhet. Neuropati innebär nedsatthet i det perifera 
nervsystemet vilket kan leda till känselbortfall och kraftiga smärtor. Neuropati kan också leda 
till att problem uppstår i fötterna vilket yttrar sig i fotsår som är svårläkta. Såren uppstår på 
grund av att känseln minskat så mycket att det är svårt att upptäcka exempelvis gruskorn som 
ligger i skon vilket ger risk för sårbildning. Den tredje komplikationen är nefropati, vilket är en 
försämring av njurarnas funktioner som tar sig uttryck i glukosuri och proteinuri. Vid långt 
gången nefropati kan dialys behövas (Frid & Annersten-Gershater, 2016). 

1.5 Vårdteamet                                                                                                          

I Sverige vårdas patienter med diabetes typ 1 vanligen i ett team med bl.a läkare, sjuksköterska, 
dietist och kurator. Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom och patienten har normalt kontakt 
med vården under resten av livet. Det är särskilt viktigt att patienten får individuellt anpassad 
information och att patientens självbestämmande och integritet respekteras. Därigenom skapas 
möjlighet att bilda en så välfungerande vårdrelation som möjligt (Socialstyrelsen, 2018). 
Patienten själv bör ses som en fullvärdig medlem i teamet, då patientens erfarenhet och 
självkännedom har inverkan på teamets arbete. En av vårdteamets viktigaste uppgifter är att 
utbilda patienten i egenvård. För att uppnå bra resultat krävs motivation och ett gott samarbete 
i teamet. Detta skapar förutsättningar för att patienten ska känna trygghet och få tillit till vården. 
I bästa fall känner sig patienten motiverad att leva ett så bra liv som möjligt med sin sjukdom 
och då förbättras förutsättningarna för att egenvården ska fungera bra (Granit & Hjalmarsson, 
2012).  

Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten på ett personcentrerat sätt och accepterar dennes 
känslor och tankar för att skapa tillit i vårdrelationen. En annan faktor som är av vikt för att öka 
möjligheten till tillit är kontinuitet. Patienten har också själv ett ansvar för att vårdrelationen 
och teamets arbete ska fungera bra.  

1.6 Behov av egenvård                                                                                                              

En patient som inte sköter sin egenvård och inte dyker upp på avtalade tider minskar chanserna 
för att uppsatta mål ska nås. Vårdrelationen handlar i grund och botten helt enkelt om att skapa 
förutsättningar för ett så bra liv som möjligt för patienten (Granit & Hjalmarsson, 2012). För 
diabetespatienter utgörs egenvården av allt patienten gör för att må så bra som möjligt trots 
livslång sjukdom. Egenvården fungerar delvis som prevention, både för hypoglykemi och för 
långsiktiga komplikationer. Att utföra egenvård som prevention för långsiktiga komplikationer 
är något som kan vara svårt att hitta motivation till då det som förebyggs ligger långt in i 
framtiden, och sjuksköterskan bör därför motivera patienten till att utföra egenvård (Ibid.).       
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En patient som upprättar välfungerande rutiner för sin egenvård får större möjlighet till 
bibehållen livskvalitet trots att ha blivit diagnostiserad med diabetes (Socialstyrelsen, 2018). 

Egenvården har både medicinska delar som att injicera insulin, mäta blodsocker etc., och icke-
medicinska delar som att anpassa sin kost, vara fysisk aktiv etc. En bra egenvård uppnås när 
patienten inte ser separat på de icke-medicinska och de medicinska delarna utan ser på 
hanteringen av sin sjukdom som en helhet (Storni, 2013). På senare år har tekniken gjort mycket 
för egenvården vid diabetes typ 1. Vissa patienter får en apparat inopererad, som läser av 
blodsockernivån och kontinuerligt infunderar lämplig mängd insulin subkutant. Att ha en sådan 
apparat förbättrar patienters vardag i hög grad. Det ger en större frihet, patienterna vågar leva 
sitt liv mer som de vill göra då de känner sig trygga med att sjukdomen hanteras av tekniken 
(Grose et al., 2018). 

1.7 Teoretisk referensram                                                                                                 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem ansåg att en människa kan uppnå välbefinnande 
genom egenvård. Orems egenvårdsteori gör gällande att människan är kapabel att lära och 
utvecklas och har en inneboende förmåga till egenvård. Den miljö människan befinner sig i 
påverkar förmågan till egenvård.  I vissa situationer har en individ egenvårdsbrist och då kan 
sjuksköterskan behöva stärka individen förmåga till egenvård. Sjuksköterskan bör då stödja 
och motivera individen att utveckla sin förmåga till egenvård. Sjuksköterskan måste värna om 
patientens integritet och ha ett holistiskt synsätt (Berbiglia & Banfield, 2014).   

Orem identifierar fem metoder för att hjälpa patienten: Att utföra handlingar, att vägleda, att 
ge fysiskt eller psykologiskt stöd, att lära ut, och att skapa en utvecklande miljö. De fem 
metoderna kan användas i tre olika omvårdnadssystem. Ett stöttande och undervisande system 
innebär att patienten med hjälp av sjuksköterskans undervisning och stöttning efterhand kan 
utföra sin egenvård självständigt. Ett delvis kompensatoriskt system innebär att patienten kan 
utföra delar av sin egenvård själv men också behöver sjuksköterskans hjälp. Ett fullständigt 
kompensatoriskt system innebär att patienten inte kan utföra någon egenvård själv, 
sjuksköterskan stöttar patienten och utför egenvården (Berbiglia & Banfield, 2014). 

2.Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling med injektioner av insulin. 
Sjukdomen kräver att individen tar ett stort egenansvar och upprättar rutiner för att förebygga 
de komplikationer som sjukdomen kan föra med sig. Sjuksköterskans roll är att ge råd, stötta 
och utbilda patienten i sin sjukdom. Genom att ta reda på patientens upplevelse av hur det är att 
leva med diabetes typ 1 kan förståelsen för patientgruppen ökas.  Detta område är därför 
relevant och kan göra att sjuksköterskor får större möjlighet att ge bästa tänkbara vård. 
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3.Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 i 
västvärlden. 

4.Metod                                                                                           

4.1 Design                                                                                                                                 

Studien som genomfördes var en litteraturstudie på systematisk grund med deskriptiv design 
(Billhult, 2017).  

4.2 Sökstrategi                                                                                                                              

Databaserna som användes var Cinahl plus with full text (Cinahl), PubMed, och PsycINFO. 
Syftet analyserades gemensamt för att identifiera dess meningsbärande begrepp. De 
meningsbärande begreppen användes som nyckelord, och därefter valdes tre av dessa som 
sökord. De sökord som användes var: “diabetes typ 1”, “vuxna”, och “erfarenheter”. De 
begränsningar som användes var: publiceringsår 2009–2019 och engelskt språk. I Cinahl och 
PsycINFO användes också begränsningen peer reviewed. I PubMed tillhandahölls inte den 
begränsningen. 

Sökorden översattes till engelska och sökordet erfarenheter delades upp i tre engelska 
sökord: ”attitudes”, “patient attitudes”, och “experience”. I Cinahl respektive PubMed 
användes sökorden: “diabetes mellitus type 1”, “adult”, “patient attitudes” och “experience”. 
Sökorden togs fram genom att använda subject terms i Cinahl och PsycINFO och medical 
subject headings (mesh) i PubMed. Sökordet ”experience” användes som fritextord då det inte 
fanns som ämnesord, men kompletterades med ”patient attitudes” respektive ”attitudes”, 
motsvarigheter som fanns som ämnesord. 

Vid Sökningen i PsycINFO upptäcktes att varken “diabetes mellitus type 1” eller “diabetes 
type 1” var tillgängligt som ämnesord.  Istället användes “diabetes type 1” som fritextord. I 
likhet med de andra databaserna fanns inte heller “experience” som ämnesord och således 
gjordes en fritextsökning på detta sökord även i PsycINFO. I PsycINFO kompletterades detta 
med ämnesordet “attitudes” som ansågs motsvara “patient attitudes” som användes i de andra 
databaserna. I PsycINFO användes sökorden ”diabetes type 1”, ”attitudes”, och ”experience”, 
och en åldersbegränsning på 18 år och uppåt gjordes. 

Varje sökord söktes först var för sig för att öka trovärdigheten. (Kristensson, 2014). Efter det 
gjordes sökningar med de booleska operatorerna “OR” respektive “AND”. Den slutgiltiga 
sökningen som urvalet grundades på var en kombination av de två nämnda booleska 
operatorerna. Sökningen redovisas i sökmatrisen, se bilaga 1. 

4.3 Urval                                                                                                                                                 
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Den slutgiltiga sökningen resulterade i 512 artiklar. Urvalet gjordes i tre steg. I urval 1 lästes 
samtliga titlar igenom och 75 artiklar valdes ut till urval 2. I urval 2 lästes alla 75 abstract 
igenom, och 36 artiklar valdes ut till urval 3. I urval 3 lästes de 36 artiklarna igenom i sin helhet, 
och 19 av dem ansågs svara på syftet. 11 artiklar ansågs svara på syftet på ett fullständigt sätt 
och ansågs därför mest relevanta och valdes ut till resultatet.  

 

4.4 Inklusions- och exklusionskriterer                                                                       

Inklusionskriterier:                                                                                                                 

• Studier som undersökte hur patienter över 18 år med diabetes typ 1 erfor att leva med 
sin sjukdom  

• Studier som undersökte vilka upplevelser sjukdomen gett upphov till  
• Studier som undersökte vilka erfarenheter patienter haft av sjukdomen, både 

känslomässigt och praktiskt 

Exklusionskriterier: 

• Studier genomförda utanför västvärlden 
• Interventionsstudier 
• Studier som undersökte hur patienten upplevde att få diagnosen diabetes typ 1 som 

isolerad händelse 
• Studier som var medicinskt inriktade snarare än omvårdnadsinriktade 

4.5 Granskning                                                                                                                         

För att öka trovärdigheten kvalitetsgranskades de utvalda artiklarna separat med en mall som 
beskrevs av Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016). Mallen utgjordes av 28 frågor 
som användes för att granska artiklarnas syfte, urval, datainsamling, dataanalys och resultat. 
Med hjälp av denna granskning identifierades artiklarnas styrkor och svagheter, vilka 
presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 2). 

4.6 Forskningsetiska överväganden                                                                                       

Forskaren ska undersöka ett fenomen utan att låta sina egna tolkningar påverka forskningen i 
för hög grad. Detta uppnås genom att åsidosätta den egna förförståelsen i möjligaste mån 
(Kristensson, 2014). Gällande föreliggande arbete diskuterades författarnas förförståelse och 
tidigt i processen gjordes en överenskommelse om att åsidosätta den i möjligaste mån för att 
uppnå ett så objektivt arbete som möjligt. 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2019:1144), §2, har 
inte studier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå 
krav på godkännande av etisk kommitté. Det anses ändå att föreliggande arbete tar hänsyn till 
forskningsetik, efter en noggrann granskning bedömdes att samtliga artiklar som inkluderades 
tagit hänsyn till etiska aspekter.  
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Fyra av de elva utvalda artiklarna redogjorde både för informerat samtycke och godkännande 
av etisk kommitté. Tre redogjorde enbart för godkännande av etisk kommitté och en redogjorde 
enbart för informerat samtycke. Bedömning gjordes att det var sannolikt att samtliga artiklar 
blivit godkända av en etisk kommité och att det framgått i inledningen av tidskriften 
vederbörande artikel publicerats i. 

 

4.7 Analys                                                                                                                                 

För att analysera de utvalda artiklarna användes integrerad analys som beskrevs av Kristensson 
(2014). Integrerad analys är en modell som möjliggör ett övergripande resultat där artiklarna 
analyseras i relation till varandra snarare än att analyseras var för sig. Artiklarnas resultat 
genomlästes enskilt, varefter likheter och skillnader gemensamt identifierades och markerades 
med gult. Redan i detta skede började kategorier kunna anas i de fall där likheter mellan flera 
artiklar var tydliga och svarade på syftet. Därefter analyserades artiklarna ytterligare och 
slutligen identifierades ett antal kategorier som ansågs sammanfatta resultaten av de utvalda 
artiklarna på ett övergripande sätt: sjukdomen i vardagen, oro för omgivningens uppfattningar, 
oro för komplikationer, behov av egenvård, och att vilja passa in. Några av dessa kategorier 
delades i sin tur in i underkategorier som presenteras nedan. 

5. Resultat 

Resultatet har delats in i 5 kategorier, varav några har underkategorier. Dessa kategorier är: 
sjukdomen i vardagen, oro för omgivningens uppfattningar, oro för komplikationer, behov av 
egenvård, och att vilja passa in. Resultatet avslutas med en sammanfattning. 

5.1 Sjukdomen i vardagen                                                                                                    

Patienterna ser flera faktorer som viktiga för att vardagen med sjukdomen ska fungera bra, 
exempelvis planering, en fungerande egenvård, och socialt stöd. Att ha en livslång sjukdom kan 
ge upphov till negativa känslor som påverkar vardagen. Hur dessa faktorer fungerar skiljer sig 
lite beroende på patientens situation.  

De patienter som fått diagnosen som barn upplever att de fått stöd från sina föräldrar och 
fortsätter att få det i vuxen ålder. Några upplever att föräldrarna låter dem överta ansvaret för 
hanteringen av sjukdomen på ett bra sätt när de flyttar hemifrån, medan några upplever att 
föräldrarna har svårt att släppa taget och lägger sig i hanteringen av sjukdomen för mycket 
(O’Hara, Goughb, Seymour-Smith & Watts, 2013). Patienter som fått diagnosen i sena tonåren 
har svårt att hantera sin egenvård och distanserar sig därför från sin sjukdom (Balfe, 2009). 
Patienter som fått diagnosen senare i livet upplever den som ett intrång i deras redan etablerade 
livssituation (Due-Christensen, Willaing, Ismail & Forbes, 2018). 
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5.1.1 Diabetes under studietiden 
 
Patienterna uttrycker att rutiner är avgörande för att de ska kunna hantera livet som student 
med diabetes. Rutiner minskar oron för hypoglykemi, och därigenom oron för att framstå som 
annorlunda. Patienter uttrycker också att rutiner ger en känsla av trygghet i att utföra 
egenvården enligt sjukvårdens instruktioner. Patienterna uttrycker att de strävar efter att hitta 
en balans mellan egenvård och att delta i aktiviteter med andra studenter. Under det första året 
på universitetet är det en utmaning att hitta den balansen men sedan blir det lättare (Balfe, 
2009). Patienterna upplever möten med andra diabetiker som betydelsefullt och de har stort 
utbyte av att vara med i olika diabetesorganisationer (Fredette, Mawn, Hood & Fain, 2016). 

5.1.2 Diabetes i arbetslivet 
 
Några patienter undviker att utföra egenvård under arbetstid, av två anledningar: för att det är 
för omständigt rent praktiskt, och för att det förknippat med skamkänslor att utföra egenvård 
offentligt bland arbetskamrater (O’Hara et al., 2013). Några patienter uppger att arbetskamrater 
lägger sig i deras hantering av sin diabetes utan att patienten efterfrågat stöd, och detta kan 
upplevas kränkande (Easler, Haueter, Olsen-Roper, Freeborn, & Dyches, 2017). 

  
5.1.3. Att vara diabetiker och förälder  
 
Att vara förälder med diabetes typ 1 kan innebära svårigheter med rutiner i hemmet, menar 
några patienter (Rintala, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). Patienterna uttrycker att barnets 
behov står i centrum och detta kan leda till att föräldern med diabetes får åsidosätta mätning av 
blodsocker och skjuta upp insulininjektioner (Rintala et al., 2013). Patienter beskriver att det är 
krävande att vara förälder med diabetes typ 1, det är viktigt att planera och strukturera sin vardag, 
det finns få möjligheter för spontanitet. Det framkommer också att patienter inte vill involvera 
familjen i sin egenvård utan föredrar att sköta blodsockermätning och insulininjektion ifred 
(Rintala et al., 2013). 

5.1.4 Socialt stöd 
 
Patienter upplever att stöd från medmänniskor är viktigt för att kunna hantera sin sjukdom. 
Många anger familjen som det viktigaste. Familjen ger stöd genom uppmuntran och 
påminnelser om egenvårdsåtgärder, och minskar patienternas oro för hypoglykemi då de 
varnar patienten vid minsta lilla symtom (Rintala et al., 2013). Patienter anser att stöd från 
andra med diabetes typ 1 är viktigt, att träffa människor med samma sjukdom stärker 
identiteten och minskar känslan av att vara annorlunda. Att delta på olika diabetesevenemang 
upplevs också som positivt (Freeborn, Dyches & Olsen-Roper, 2017). 

5.2 Oro för omgivningens uppfattningar                                                                       

Patienter tenderar att undvika aktiviteter där deras diabetes kan avslöjas för andra människor 
och hamna i fokus på grund av att de är oroliga för vad andra människor ska tycka (Balfe et al., 
2013). 
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5.2.1 Att känna sig stigmatiserad 
 
Patienter känner oro över att visa sin sjukdom öppet (Due-Christensen et al., 2018; Easler et al., 
2017; Balfe et al., 2013; Balfe, 2009). Patienterna upplever en känsla av att vara annorlunda 
när de utför egenvård offentligt. Det leder till att de går undan när de skall sköta sin egenvård 
(Due-Christensen et al., 2018; Balfe et al., 2013). Att patienter vill undvika att avslöja sin 
sjukdom kan leda till att de undviker att gå på aktiviteter där de kan tvingas mäta sitt blodsocker 
och/eller injicera insulin. Det framkommer även att patienter inte vågar använda sociala medier, 
exempelvis diabetes-sidor på Facebook på grund av oro för att avslöja sin sjukdom som 
patienten hemlighållit (Balfe et al., 2013). Patienter beskriver rädsla över att bli diskriminerad 
och att behandlas annorlunda av familj, partner och vänner på grund av sin sjukdom (Easler et 
al., 2017). 

Patienter med diabetes typ 1 uttrycker rädsla för att misstas för att ha diabetes typ 2 och därmed 
uppfattas som att de själva ådragit sig sjukdomen på grund av bristande moral eller för att ha 
misskött sin hälsa (Easler et al., 2017; Balfe et al., 2013). Patienter upplever att allmänheten 
varken har kunskap eller förståelse om diabetes typ 1 (Easler et al., 2017).  Patienter uttrycker 
även att de känt sig kränkta av vad andra sagt om deras sjukdom, även om det inte alltid är illa 
menat så kan oaktsamma uttalanden såra patienten (Due-Christensen et al., 2018). Det 
framkommer även att några patienter med diagnosen diabetes typ 1 har en negativ syn på 
diabetes typ 2-patienter med anledning av att sjukdomen då är delvis självförvållad (Balfe et 
al., 2013).  

5.3 Oro för komplikationer                                                                                                       

Oro för komplikationer är ett problem som många patienter anger som ett av det största. Oron 
för hypoglykemi, som är en akut komplikation, och oron för långsiktiga komplikationer tar sig 
uttryck på olika sätt då det rör sig om vitt skilda tidshorisonter. Oro för komplikationer är ett 
emotionellt problem och patienterna uttrycker att socialt stöd är viktigt för att kunna hantera 
det (Balfe et al., 2013).                                                                                                               

5.3.1 Oro för hypoglykemi                                                                                                   
 
Hypoglykemi räknas som en akut komplikation till diabetes. Många patienter uttrycker att oro 
för att bli hypoglykemisk är en av de stora svårigheterna med att leva med diabetes. Patienter 
känner ett ansvar att undvika hypoglykemi, genom att hantera sin egenvård tillräckligt bra 
(Halperin et al., 2018). Patienter är oroliga för den personlighetsförändring en allvarlig 
hypoglykemi kan medföra, och att i ett sådant tillstånd göra saker som patienten inte står för 
(O’Hara et al., 2013). Patienter är också oroliga för att hypoglykemi i offentlig miljö kan göra 
att människor befäster bilden av diabetiker som annorlunda (Balfe, 2009). 

5.3.2 Oro för långsiktiga komplikationer                                                                                   
 
Oro för långsiktiga komplikationer skapar också negativa känslor hos patienter. För många 
patienter fungerar denna oro som en motivation för att ha kontroll på sin sjukdom, sitt insulin, 
och sitt blodsocker (Smith et al., 2018). För några patienter övergår dock detta fenomen i att 
de mäter sitt blodsocker överdrivet ofta och ägnar mycket energi åt att oroa sig för långsiktiga 
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komplikationer, vilket skapar stort lidande. Andra patienter upplever inte någon oro för 
långsiktiga komplikationer och tänker inte långsiktigt alls (Halperin et al., 2018). 

5.4 Behov av egenvård                                                                                                                        

Rutiner har en viktig roll i egenvård av diabetes typ 1. Effektiv hantering av diabetes typ 1 är 
baserad på en rutinmässig egenvård och vana i utförandet av den praktiska behandlingen (Balfe, 
2009).        

5.4.1 Rutin och Planering                                                                                                                      

Rutiner för diabetespatienter är viktigt. Rutiner minskar risken att drabbas av akuta och 
långsiktiga komplikationer. Rutiner ger också patienten större möjlighet att kontrollera sitt 
blodsocker. Sammantaget uttrycker patienter att rutiner ger dem möjlighet till en mer 
fungerande vardag (Balfe, 2009). Tydliga rutiner minskar stress och leder till att 
organisationsförmågan utvecklas (Watts, O’Hara & Trigg, 2010). Patienterna uttrycker också 
att det finns en nackdel med planering och rutiner, nämligen att det är tidskrävande (Balfe et 
al.,2013; Due-Christensen et al., 2018; O’Hara et al., 2013; Rintala et al., 2013). Några patienter 
uttrycker att annat i vardagslivet behöver åsidosättas för att egenvården ska hinnas med. 
Patienter beskriver att det är svårt att släppa tankarna om sjukdomen, det finns inga lediga dagar 
från sjukdomen (Balfe et al., 2013). Elektroniska hjälpmedel såsom larm på mobiltelefonen 
eller att använda sig av ett anteckningsblock för att memorera tider och blodsockervärden 
används för att bibehålla rutiner (Fredette et al., 2016). 

5.4.2 Kontakten med vården 

Patienter delar in vad de förväntar sig av sjukvården i tre kategorier: praktiska instruktioner 
kring egenvård, råd kring planering av vardagen, och information om akuta och långsiktiga 
komplikationer. Patienternas oro för hypoglykemi minskar ju mer bekväma de blir med att 
hantera sin egenvård, därför anser de att instruktioner kring den är viktigt.  Patienter uttrycker 
också att kännedom om att det finns en tydlig korrelation mellan högt blodsocker under lång 
tid och långsiktiga komplikationer är viktigt, då det blir ett incitament för att kontrollera sitt 
blodsocker (Halperin et al., 2018). Patienter uttrycker att det är viktigt att information om 
komplikationer framförs på ett bra sätt, de vill inte bli skrämda, men inte heller att 
komplikationerna ignoreras för att vårdpersonalen inte vill skrämma dem. Några patienter är 
oroliga för hypoglykemi om de ägnar sig åt fysisk aktivitet, och önskar därför råd från vården 
kring kost och träning i förhållande till hypoglykemi. Även här är det angeläget att 
informationen framförs på ett sätt som varken skrämmer patienterna eller får dem att ignorera 
riskerna. Majoriteten av patienterna anser att vårdpersonal inte lyckas med detta och är därför 
missnöjda med vården (Due-Christensen et al., 2018). Patienter är också missnöjda med 
vården av andra anledningars: långa väntetider, dålig kommunikation mellan vårdenheter, 
svårigheter att få tag i diabetesutrustning och dåligt bemötande av vårdpersonal (Balfe et al., 
2013). 

5.4.3 Kunskap om sjukdomen 

Patienterna anser att kunskap om sin sjukdom är viktigt och inhämtar den inte bara från 
vårdpersonal utan också från andra med sjukdomen, internet, och anhöriga (Fredette et al., 
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2016). Några patienter uttrycker dock att tidigt i sjukdomen så kände de inte till de långsiktiga 
komplikationerna och kände således inte heller någon oro för dem, men när deras kunskap 
ökade, så ökade också oron. (Balfe et al., 2013).   

5.5 Att vilja passa in                                                                                                                   
5.5.1 Att kontrollera sjukdomen                                                                                             

Patienter uttrycker att deras målsättning är att leva ett så normalt liv som möjligt, och att 
kontrollera sjukdomen snarare än att bli kontrollerad av den. För att lyckas med detta menar 
de att det krävs att de accepterar sjukdomen som en del av livet. Andra parametrar som bidrar 
till att nå målsättningen är att förbättra förmågan att känna sin egen kropp vad gäller 
blodsockernivå, att inhämta kunskap om sin sjukdom, och att få stöd från anhöriga och andra 
med sjukdomen (Fredette et al., 2016). För några patienter kan viljan att undvika att bli 
kontrollerad av sjukdomen gå till överdrift och leda till att patienten ignorerar sjukdomen. 
Några patienter ångrar i efterhand att det har blivit så medan andra tycker att det har varit värt 
det. Det kan också gå till överdrift åt andra hållet, att patienten är så noggrann med att 
kontrollera sin sjukdom att det skapar en ständig oro för att något ska bli fel (Halperin et al., 
2018). 

5.5.2 Att förhålla sig till sjukdomen 

Patienter uttrycker att det är viktigt på ett emotionellt plan acceptera sjukdomen. För många 
patienter är det svårt att acceptera sjukdomen och känslorna som uppstår under den första 
tiden efter diagnostiseringen, och det kan ta flera år att lära sig att acceptera den. Några 
patienter uppger att de aldrig kommer acceptera sjukdomen (Due-Christensen et al., 2018). 
Patienter uttrycker att sjukdomen inte definierar vem personen är (Freeborn et al., 2017). 
Några enstaka patienter uttrycker en likgiltighet inför sjukdomen och har en mer avslappnad 
inställning till sin sjukdom (Easler et al., 2017). Några patienter upplever det som att de lever 
i en relation med sin sjukdom (Halperin et al., 2018). 

5.6 Resultatsammanfattning                                                                                                     

Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom som kräver mycket av patienten. För att kunna ha ett 
fungerande vardagsliv krävs planering och rutiner för egenvård, för att minska risken för både 
hypoglykemi och långsiktiga komplikationer. Dessa risker ger upphov till oroskänslor hos 
patienter, som upplever sig ha stor nytta av stöd från anhöriga. Patienter uttrycker också 
skamkänslor kring sin sjukdom, vilket leder till att de undviker att utföra egenvård inför 
andra. Många patienter uttrycker ett missnöje med vården, främst med anledning av att 
budskapet om risken för långsiktiga komplikationer framförs på ett felaktigt sätt men även av 
andra anledningar. Patienter uttrycker en strävan efter att kontrollera sjukdomen, snarare än 
att bli kontrollerad av den. 
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6.Diskussion                                                                                           

6.1 Metoddiskussion 

Syftet som valdes var förhållandevis brett och genererade många sökträffar. Eftersom 
forskningsläget hela tiden utvecklas så ansågs det viktigt att använda så aktuell forskning som 
möjligt och därför gjordes begränsningen publiceringsår 2009–2019. 

Metoden har under arbetets gång reviderats. Nedan följer en beskrivning av vad som ändrats 
innan författarna nådde fram till den slutliga metoden: När en litteraturstudie inom ett fält som 
producerat en stor mängd forskning görs, så kan de artiklar som bäst svarar på syftet och 
därav är mest relevanta väljas ut (Kristensson, 2014). Den första urvalsprocessen genererade 
36 artiklar som ansågs svara på syftet, och de 12 som ansågs svara på syftet i störst 
utsträckning och därmed var mest relevanta valdes ut till resultatet. Efter det ändrades 
exklusionskriterierna för att få en mer tillförlitlig sökprocess och urvalet gjordes om. Med de 
nya exklusionskriterierna gjordes urvalsprocessen om, och 19 artiklar som ansågs svara på 
syftet genererades. Av dessa 19 artiklar valdes 11 artiklar ut till resultatet, de  som ansågs 
svara på syftet i störst utsträckning och därmed var mest relevanta. Att exklusionskriterierna 
ändrades och urvalsprocessen gjordes om kan anses vara en svaghet, men å andra sidan 
säkerställdes därmed att en så tillförlitlig sök -och urvalsprocess som möjligt genomfördes. 

De inklusionskriterier och exklusionskriterier som slutligen valdes bidrog till att göra 
litteraturstudien mer enhetlig och överskådlig. Om en mindre restriktiv exklusion hade 
tillämpats så hade resultatet blivit skiftande och svårt att överblicka, och detta betraktas därför 
som en styrka. Detta gäller framförallt exklusionen av interventionsstudier samt studier 
genomförda utanför västvärlden. Det går dock även att se detta som en svaghet, i det avseendet 
att data som skulle kunna ha tillfört något till resultatet skulle kunna ha missats. 

Datainsamlingen är tydligt beskriven vilket ger studien giltighet. Studiens resultat har också 
viss överförbarhet. Eftersom urvalet är tydligt beskrivet har läsaren möjlighet att bedöma om 
resultatet går att överföra till andra grupper eller inte (Kristensson, 2014). 

Urvalet gjordes i tre steg, för att försäkra att de studier som svarade på syftet i störst utsträckning 
inkluderades, och att de som inte svarade på syftet exkluderades. Urvalet är tydligt 
dokumenterat under sökstrategi och i form av en sökmatris. Detta är en styrka då det ger en 
transparens gentemot läsaren som kan ta ställning till sökningens kvalitet och vid behov 
återskapa sökningen. Att tidpunkten för när sökningen genomförts är angiven ger arbetet ökad 
giltighet (Kristensson, 2014). 

Sökorden valdes ut utifrån de centrala begreppen i syftet. De sökord som användes har i så 
stor utsträckning som möjligt utgjorts av ämnesord, vilket är en styrka då det gör sökningen 
med specifik (Kristensson, 2014). Förhållandevis få sökord har använts, vilket har gjort 
sökningen än mer specifik, men detta kan också ses som en svaghet då något kan ha missats. 
Vid testsökningar med synonymer genererades dock i stort sett samma sökresultat. Det som 
intentionen var att undersöka vid arbetets start är också det som undersökts. 
 
Analysprocessen där resultatet delades in i kategorier krävde flera noggranna överväganden, 
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och efter att resultatet skrivits klart bytte flera stycken plats. De olika rubrikerna har 
beröringspunkter, exempelvis kan en vilja att passa in grunda sig i oro för komplikationer. 
Kategorierna var till en början många till antalet och några var lika varandra, därför fogades 
några kategorier in i en annan kategori och blev en underkategori.  

6.2 Etiska aspekter                                                                                                                      

Arbetet har en svaghet i att inte alla de studier som valdes ut till resultatet tydligt deklarerat att 
studiedeltagarna lämnat informerat samtycke. Alla studier som valdes till resultatet hade inte 
heller tydligt deklarerat att studien fått ett godkännande av en etisk kommité. De studier som 
saknar någon av nämnda delar eller båda är publicerade i tidskrifter, och det an vara så att 
etiska aspekter avhandlas i andra delar i tidskriften. Författarna har undersökt dessa tidskrifter 
och uppfattat dem som etablerade internationella tidskrifter inom omvårdnadsvetenskap, och 
därför bedömt sannolikheten för att dessa två etiska aspekter finns avhandlade i själva 
tidskriften som mycket stor. Detta är dock inget som har fastställts, och därför har en 
värdering gjorts där artiklarna valdes ut trots dessa svagheter, med anledning av att de ansetts 
vara viktiga för resultatet. Två av artiklarna har inte angett hur rekryteringen av deltagare har 
gått till, och även här gjordes en värdering där artiklarna valdes ut trots dessa svagheter 
eftersom de ansågs viktiga för resultatet, detta är också en svaghet i föreliggande arbete. Vid 
författarnas egen granskning av samtliga artiklar framkom dock att ingen patient hade blivit 
utsatt för kränkning eller utlämning. Det anses inte att författarnas förförståelse har påverkat 
föreliggande arbete, däremot har författarnas kunskap och intresse för ämnet ökat. 

6.3 Resultatdiskussion                                                                                                                              

Att bli bra på att hantera sin sjukdom, med kostanpassning, blodsockerkontroll och att ge sig 
själv insulin, kan vara smärtsamt och svårt. Det faktum att sjukdomen är kronisk gör att vissa 
patienter ständigt påminns om att livet aldrig kommer vara som innan sjukdomen debuterade 
(Storni, 2013). Några patienter upplever också ett stigma kring sin sjukdom. Detta kan 
uttrycka sig i form av att “vilja vara normal”. Patienter upplever också att andra ser på dem 
som en diabetiker snarare än en människa i första hand, vilket orsakar frustration och ilska. 
Vissa patienter känner också en skam kring att hantera sin egenvård i offentliga miljöer. Detta 
kan handla om en skam kring att göra något som sticker ut från mängden i allmänhet, men 
enligt några patienter handlar det också om en känsla av att folk har en syn på diabetes som en 
livsstilssjukdom och att diabetiker får skylla sig själva som inte skött sin kost och fysiska 
aktivitet. Att dessa faktorer gäller diabetes typ 2 och inte diabetes typ 1 är det många som inte 
känner till, menar patienterna. (Grose et al., 2018). 

Sjukdomen i vardagen 

Det framgår att patienterna väljer att ibland hoppa över en blodsockermätning under 
arbetsdagar, då det anser det vara omständigt ut hygiensynpunkt. Ett annat skäl är den skam 
patienter känner, patienten vill inte framstå som mindre kapabel och väljer då istället att 
ignorera egenvården. Detta skapar inte optimala förutsättningar för att kontrollera sjukdomen 
och bibehålla eller förbättra sin hälsa. Förutsättningarna är olika beroende på arbetsplats, på 
ett kontorsjobb finns andra hygieniska förutsättningar vilket ledet till att patienter klarar sin 
egenvård på ett bättre sätt. Enligt Loerbroks påverkar arbetsplatsförhållanden möjligheten till 
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egenvård, exempelvis kan tidspress vara ett hinder för egenvård (Loerbroks et al., 2018). 
Utifrån begreppet känsla av sammanhang, KASAM, kan detta förstås som att patienterna har 
en brist på hanterbarhet, vilket innebär att patienterna upplever sig sakna resurser för att klara 
av påfrestande situationer (Langius-Eklöf, 2013). 

Oro för omgivningens uppfattningar 

Patienterna uttrycker oro och rädsla över hur omgivningen dömer personer med diabetes typ 
1. Patienter kan känna skam över att visa sin sjukdom öppet (Due-Christensen et al., 2018; 
Easler et al., 2017; Balfe et al., 2013; Balfe, 2009). Patienter upplever en känsla av att vara 
annorlunda när de utför egenvård offentligt. För att inte avslöja sjukdomen väljer patienter att 
avstå olika aktiviteter där de hade behövt utföra egenvård inför andra (Balfe et al., 2013). 
Patienter undviker även besöka diabetes-sidor på facebook. Några patienter uttrycker också 
rädsla över att bli diskriminerade av familj, partner och vänner (Easler et al., 2017). Patienter 
uttrycker oro kring att allmänheten ska tro att de har diabetes typ 2 och fått det till följd av 
ohälsosamt leverne. (Balfe et al., 2013). Stöd från omgivningen är en friskfaktor och när 
patienterna oroar sig över att bli diskriminerade av sina egna anhöriga kan detta förstås  som 
att patienterna oroar sig för att förlora en friskfaktor (Klang, 2013). 

 

 

Oro för komplikationer                                                                                                                  

I resultatet framkommer att patienter upplever oro för både hypoglykemi och långsiktiga 
komplikationer som stora problem (Balfe et al., 2013). Oron för långsiktiga komplikationer 
fungerar för några patienter som motivation för att kontrollera sin sjukdom, och när patienten 
har kontroll på sin sjukdom minskar oron (Smith et al., 2018).  De patienter som blir motiverade 
av risken för långsiktiga komplikationer bör fångas upp av vården och få stöd för att kunna 
kontrollera sin sjukdom väl, och där kan sjuksköterskan göra skillnad. Gällande oro för 
hypoglykemi så kan oron övergå i ett ångesttillstånd jämförbart med specifik fobi (O’Donnell, 
Berget, Wooldridge & Driscoll, 2019). Även här kan sjuksköterskan ha en viktig roll i att 
uppmärksamma oron och förhindra att den eskalerar. Patienternas förmåga att hantera oro för 
akuta och långsiktiga komplikationer är beroende av generella motståndsresurser, vilka utgör 
grunden för friskfaktorer. Dessa kan exempelvis utgöras av självinsikt, utbildning och 
levnadsförhållanden (Langius-Eklöf, 2013). 

Patienter menar att de är rädda för att drabbas av hypoglykemi och därför avstår de från träning. 
Denna rädsla är dock ogrundad. Patienter som har kunskap om kost och fysisk aktivitet i 
förhållande till sin sjukdom kan utan risk vara fysiskt aktiva (Colberg, Laan, Dassau & Kerr, 
2015). Att anpassa kost och fysisk aktivitet till sin sjukdom är en del av egenvården och bidrar 
till att förebygga långsiktiga komplikationer (Storni, 2013). 

Vården ansvarar för att förmedla kunskap om sjukdomen till patienterna och om detta görs på 
ett sätt som varken skrämmer patienterna eller får dem att ignorera riskerna med sjukdomen så 
ökas patientens förståelse för sjukdomens begränsningar och möjligheter. Detta kan leda till att 
patienten exempelvis känner sig tryggare med att utöva fysisk aktivitet utan rädsla för att hamna 
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i hypoglykemi. En sjuksköterska som känner till att många diabetespatienter oroar sig i onödan 
för att utöva fysisk aktivitet kan göra stor skillnad. 

Behov av egenvård                                                                                                                                 

De allra flesta diabetes typ 1-patienter har förmåga att lära sig att hantera sin egenvård själv. 
Det av Orems tre egenvårdssystem som därför är aktuellt i de flesta fall är det stöttande och 
undervisande systemet, där sjuksköterskan undervisar och stöttar patienten så att denne 
efterhand självständigt klarar av sin egenvård. Alla fem metoder (Att utföra handlingar, att 
vägleda, att ge fysiskt eller psykologiskt stöd, att lära ut och att skapa en utvecklande miljö) är 
aktuella och den viktigaste är att lära ut (Berbiglia & Banfield, 2014). Målet är att patienten 
ska kunna upprätta rutiner som fungerar över tid och som passar in i den aktuella patientens 
vardagsliv. Vägledning och psykologiskt stöd kan hjälpa patienterna att hantera oro för 
komplikationer och att hantera negativa känslor kopplade till sjukdomen, vilket kan ge 
patienten större möjlighet att uppleva kontroll över sin sjukdom. Sammantaget kan dessa 
metoder leda till att patienterna blir mer nöjda med sjukvården. 

Rutiner ger patienten kontroll över sjukdomen och minskar risken att drabbas av 
komplikationer. Rutiner är en förutsättning för en välfungerande egenvård. Att ha rutiner  
utvecklar också patienternas organisationsförmåga (Balfe, 2009). Rutiner kan dock göra att 
annat i vardagslivet behöver åsidosättas för att egenvården ska hinnas med (Balfe et al.,2013; 
Due-Christensen et al., 2018; O’Hara et al., 2013; Rintala et al., 2013). Författarna menar att 
sjuksköterskans roll i detta sammanhang blir att stötta patienten i dennes planering och prata 
om vad konsekvenserna kan bli av stress. För mycket stress kan leda till psykisk ohälsa.  
Samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och diabetes typ 1 är vanligt. Patienter med psykisk 
ohälsa kontrollerar sin diabetes bättre än de utan psykisk ohälsa (Aftab et al., 2018).  

Att vilja passa in                                                                                                                              

Patienter uttrycker att deras målsättning är att leva ett så normalt liv som möjligt, och 
kontrollera sjukdomen snarare än att bli kontrollerad av den. För att lyckas med detta menar 
de att det krävs att de accepterar sjukdomen som en del av livet (Fredette et al., 2016).            
Författarna tolkar resultatet som att några patienter är rädda för sjukdomen och distanserar sig 
på ett sätt som kan påminna om förnekelse. En bättre väg att gå är att istället lära sig så 
mycket som möjligt om sin sjukdom. Patienternas vilja att passa in kan förstås som en vilja att 
utveckla sin känsla av sammanhang, KASAM, där socialt sammanhang är en viktig del 
(Langius-Eklöf). 

Genus                                                                                                                                               

Samtliga artiklar klargjorde könsfördelningen mellan män och kvinnor på ett tydligt sätt. Alla 
studier förutom den av O’Hara et al. (2013) inkluderade båda könen. O’Hara et al.  (2013) 
valde att bara belysa mäns erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. Kvinnor var 
överrepresenterade i majoriteten av de övriga studierna. Inte i någon av de artiklar som valts 
till föreliggande arbetes resultat redovisas några skillnader mellan kvinnor och män i 
omvårdnadshänseende. O’Hara et al. (2013) menar att kvinnor tenderar att inkludera och 
identifiera sig själv med sjukdomen vilket gör det lättare för dem att hitta strategier och 
hantera sjukdomen i vardagen, medans män i högre grad distanserar sig från sjukdomen. 
Övriga studier menar dock att huruvida patienter identifierar sig med eller distanserar sig från 
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sjukdomen är oberoende av kön utan istället beror på andra parametrar, framförallt ålder vid 
diagnostillfället. Bemötandet av patienter med diabetes typ 1 bör anpassas efter individen och 
inte efter könet. 

Samhälleliga aspekter 

Några av artiklarna som valts till resultatet nämner inte samhälleliga aspekter alls, och några 
deklarerar den socioekonomiska fördelningen bland deltagarna utan att vidare gå in på det. 
Enligt Watts et al. (2009) är andelen som missköter sin egenvård större bland patienter med 
lägre socioekonomisk status, medan Halperin et al (2018) menar att patienter med lägre 
socioekonomisk status har svårare symtom av sin sjukdom och dör tidigare. I 
utvecklingsländer är det prioriterat att nå ut med grundläggande information om sjukdomen 
och kostråd för diabetiker till patientgrupper med låg socioekonomisk status och att förse 
dessa grupper med diabetesutrustning och läkemedel (Murphy et al., 2018). Det anses att 
föreliggande arbete skulle bli skiftande och behandla så pass skilda frågor om dessa artiklar 
hade valts ut till resultatet och därför valdes studier gjorda utanför västvärlden som ett 
exklusionskriterie. Med studier från Storbritannien, Irland, Finland, Kanada och USA kan det 
ses som en svaghet att resultatet blir mer homogent, men det möjliggör en mer djupgående 
analys och kan således också ses som en styrka. 

 

7. Slutsatser 
Det viktiga arbete som bedrivs för att utbilda patienter om sin sjukdom kan bli bättre, många 
patienter är missnöjda med vården. Patienterna behöver få kunskap om hur diabetes typ 1 
fungerar, utbildning i egenvård och information om risken för långsiktiga komplikationer på 
ett sätt som inte skrämmer dem, men inte heller får dem att ta för lätt på sjukdomen. Som 
sjuksköterska är det också viktigt att ha insikt i hur patienter upplever sin sjukdom för att 
kunna få ökad förståelse och kunna bekräfta dem. Sammanfattningsvis är detta arbete viktigt 
eftersom det lägger grunden för hur patienterna förhåller sig till sin sjukdom. 

8. Klinisk nytta                                                                                                                             
Sjuksköterskor som möter patienter med diabetes typ 1 bör ha i åtanke att information om 
sjukdomen som ges till patienten behöver ges på ett genomtänkt, respektfullt och pedagogiskt 
sätt. Patienterna lever med sin sjukdom varje dag och kommer göra det resten av livet. Något 
som för sjuksköterskan kan kännas som en bagatellartad del av arbetsdagen kan ha stor inverkan 
för patienten, och därför bör det hälsofrämjande arbetet göras så personcentrerat som möjligt. 
Ju bättre samarbetet mellan patienten och vården fungerar, desto bättre kan patienten hantera 
sin sjukdom; oron för komplikationer minskar och rutinerna för egenvård blir bättre.  
9. Fortsatt forskning                                                                                                                               
De som blir diagnosticerade med diabetes typ 1 i tonåren är enligt resultatet en särskilt utsatt 
grupp som oftare än andra distanserar sig från sin sjukdom och misslyckas med att upprätta 
fungerande rutiner för egenvård. Framtida forskning kan inrikta sig specifikt på hur denna grupp 
upplever sin sjukdom överlag och inte enbart diagnostillfället. Ett annat område som kan vara 
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aktuellt för framtida forskning är den stigmatisering som patienter med diabetes typ 1 oroar sig 
för, och kanske i synnerhet oron för att förväxlas med patienter med diabetes typ 2.
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Bilaga 1 Sökmatris 

Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl  

Peer reviewed 
Senaste tio åren 
Engelskt språk 
2019-11-08 kl. 
10:00 

 

S1. (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 1") 

11 547    

 
2019-11-08 kl. 10:00 

S2. (MH "Adult") 657 788    

 
2019-11-08 kl. 10:00 

S3. "experience"  134,729    

 
2019-11-08 kl. 10:00 

S4. (MH "Patient 
Attitudes") 

24 829    

 
2019-11-08 kl. 11:00 

S5. S1 AND S2 3 583    

 
2019-11-08 kl. 11:00 

S6. S3 OR S4 171 765    
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2019-11-08 kl. 11:00 

S7. S5 AND S6 189  60 19  6 

 

Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed  

Senaste tio åren 
Engelskt språk 

2019-11-08 kl 
13:00 

 

S1. (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 1") 21 995    

2019-11-08 kl 
13:00 

 

S2. (MH "Adult") 2280992    

2019-11-08 kl 
13:00 

 

S3. experience 283 132    

2019-11-08 kl 
14:00 

 

S4.  
(MH "Patient 
Attitudes")  
 

 150 698    

2019-11-08 kl 
14:00 

 

S5. S1 AND S2 9368    
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2019-11-08 kl. 14:00 

S6. S3 OR S4 415 401    

 
2019-11-08 kl. 14:00 

S7.  S5 AND S6 58 15 8  4 

 

 

Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 
 
Peer reviewed  
Senaste tio åren 
Engelskt språk 
18 år & uppåt 
2019-11-14 
18:00 
 

S1. Diabetes type 1 3598    

2019-11-14 
18:00 
 

S2. (MH “attitudes”) 6786    

2019-11-14 
18:00 
 

S3. experience  199 136    

2019-11-14 
18:00 
 

S4. S2 OR S3 204 701    
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2019-11-14 
18:00 
 

S5. S1 AND S4 265 48 9 1 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring  Resultat 

O’Hara, L., Goughb, B., Saymour-Smitha, S., & 
Watts S. (2013). ‘It’s not a disease, it’s a 
nuisance’: Controlling diabetes and achieving 
goals in the context of men with Type 1 diabetes. 
Psychology & Health, 28(11), 1227–1245. 
http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2013.800516 

 

Land: Storbritannien 

 

To explore how men 
experience life with a chronic 
illness like Type 1 diabetes. 

Metod:Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier:Diabetes typ 
1-patienter över 18 år. 
 
Urval:Snöbollsurval via 
annonsering i radio vilket gav 15 
deltagare, samtliga män. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Dataanalys: Kvalitativ textanalys 
med inriktningen grounded theory. 
 

Styrkor: Tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. Forskarnas 
förförståelse är 
deklarerad inför 
deltagarna. 
 
 
Svagheter: Resultatet är 
onödigt långt och 
komplext, och 
upprepningar 
förekommer. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Resultatet delades in i 3 
kategorier: att minska känslan 
av allvar kring diabetes typ 1, 
att nå mål genom bättre 
egenvård, att omvärdera sin 
relation med diabetes. Några 
deltagare uppger att de är helt 
symtomfria men planeringen 
av egenvården är svår. 
Patienterna uttrycker att de 
anpassar sin egenvård efter sin 
målsättning. Några patienter 
uttrycker att det är svårt att 
praktiskt hinna med sin 
egenvård i vardagen, och 
upplever skam kring att utföra 
egenvård inför andra. 
Patienterna beskriver att de 
tidigt i sjukdomen inte känner 
någon oro för komplikationer, 
men med kunskap om 
komplikationerna så ökar oron 
för dem 

http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2013.800516
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 

Balfe, M., Doyle, F., Smith, D., Sreenan, S., 
Brugha, R., Hevey, D., & Conroy,R (2013). 
What’s distressing about having type 1 
diabetes?:A qualitative study of young adults’ 
perspectives . BMC Endocrine Disorders, 
13(25), 1-14s. doi: 
http://www.biomedcentral.com/1472-6823/13/25 

 

Land: Storbritannien 

 

to identify causes of diabetes 
distress in a sample of young 
adults with Type 1 diabetes. 
 

Metod: 
Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
Diabetes typ 1-patienter mellan 
23–30 år 
 
Urval: Rekrytering via två 
facebook-grupper med unga vuxna 
med typ 1 diabetes, vilket gav 32 
deltagare varav 29 kvinnor och sex 
män. Sedan tillkom tre deltagare 
från en specialklinik för unga 
vuxna med diabetes, vilket gav 
totalt 35 deltagare. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Dataanalys: 
Textanalys med tematisk inriktning 
 

Styrkor: 
Tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. Resultatet är 
lätt att förstå, och citat 
ger ett större djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
 
Svagheter: Studien har 
en obalans mellan män 
och kvinnor i urvalet. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Deltagarnas erfarenheter delas 
in i åtta kategorier: Problem i 
kontakten med vården, diabetes 
typ 1 under graviditet,egenvård 
i vardagen, oro för 
komplikationer,  omgivningens 
okunskap om skillnaden mellan 
diabetes typ 1 och typ 2, 
diabetes typ 1 i media, Stigma 
kring diabetes typ 1 och 
begränsningar i vardagen på 
grund av diabetes typ 1. Många 
patienter upplever kontakten 
med vården som negativ, av 
olika anledningar: svårigheter 
att få tillgång till 
diabetesutrustning, brist i 
samarbete mellan olika 
vårdenheter, långa väntetider 
och dåligt bemötande av 
vårdpersonal. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 

Rintala, T-M., Paavilainen, E., & Åstedt-Kurki, 
P.(2013). Everyday life of a family with diabetes 
as described by adults with type 1 diabetes. EDN 
Autumn 10(3), 86-90. 

 

Land: Finland 

 

to describe how adult people 
with type 1 diabetes 
experience everyday life in 
their families. 
 

Metod: Kvalitativ studie. 
Inklusionskriterier: saknas. 
 
Urval: saknas. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Dataanalys: Kvalitativ textanalys 
med inriktningen grounded  theory. 
 

Styrkor: 
Resultatet är, lätt att 
förstå, med citat som ger 
ett större djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
Forskarna har 
kontrollerat resultatets 
tillförlitlighet. 
 
Svagheter: 
Hur urvalet har gjorts 
framgår inte. 
inklusionskriterier anges 
inte. 
Studien har en obalans 
mellan män och kvinnor i 
urvalet. 
 

Deltagarnas erfarenheter delas 
in i åtta kategorier: 
Hanterandet av hypoglykemi 
och hur familjen kan bistå 
patienten, rutiner i egenvården, 
att leva med diabetes ger 
humörsvängningar, på utsidan 
syns inte diabetes, patienten 
vill undvika att involvera 
familjen, anhöriga vill hjälpa 
till med egenvården och 
erfarenheten att lära sig leva 
med diabetes typ 1 i familjen. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 

Balfe, M. (2009). Healthcare routines of 
university students with Type 1 diabetes. Journal 
of advanced nursing, 65 (11), 2367-2373. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2009.05098.x 
 
Land: Irland 
 

to examine the benefits that 
university students with Type 
1 diabetes associate with 
diabetes self-care routines, and 
the barriers that they 
experience in enacting self-
care routines in the university 
environment. 
 

Metod: kvalitativ studie. 
Inklusionskriterier: saknas. 
 
Urval: ändamålsenligt urval via 
kontakt med ett universitet, vilket 
gav 17 deltagare, 11 kvinnor och 6 
män. 
 
Datainsamling: intervjuver och 
dagböcker. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ textanalys med tematisk 
inriktning. 
 

Styrkor: Tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. Resultatet är 
till lätt att förstå med 
Citat som ger ett större 
djup till deltagarnas 
subjektiva erfarenheter. 
Forskarna har 
kontrollerat resultatets 
tillförlitlighet. Förslag på 
hur slutsatsen kan 
användas i klinisk praxis 
ges. 
 
Svagheter: 
inklusionskriterier anges 
inte. Forskarna redogör 
inte sin förförståelse. 

Deltagarnas erfarenheter delas 
in i fem kategorier: rutin 
stärker identiteten, svårigheter 
med egenvård under första året 
på universitetet, att få egenvård 
att fungera i universitetsmiljön, 
svårigheter med egenvård 
senare i utbildningen, och 
svårigheter med egenvård för 
patienter som blivit 
diagnostiserade nyligen. 
Deltagarna uttryckte flera 
positiva aspekter med rutin: att 
kontrollera sjukdomen, att 
minska oro för hypoglykemi, 
och en trygghet i att göra som 
de blivit instruerade av vården. 
Patienterna ansåg att de 
försökte hitta en balans mellan 
att hantera sin sjukdom och att 
leva ett vanligt studentliv. 
Deltagarna uttryckte det första 
året vid universitetet som svårt 
och att de senare i utbildningen 
etablerade välfungerande 
rutiner. Dock uppstod svackor i 
rutinerna också senare i 
utbildningen. En liten del av 
deltagarna var nyligen 
diagnostiserade med diabetes 
typ 1 och de upplevde rutiner 
kring egenvård på universitetet 
som svårt, vilket ledde till att 
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de distanserade sig från sin 
sjukdom 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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Due-Christensen, M., Willaing, I., Ismael, K., & 
Forbes, A.  (2018). Research: Educational and 
Psychological Aspects Learning about Type 1 
diabetes and learning to live with it when 
diagnosed in adulthood: two distinct but inter-
related psychological processes of adaptation A 
qualitative longitudinal study. 
DIABETICMedicinel, (36), 742-752. doi: 
10.1111/dme.13838 

Land: Danmark och England 

To explore the experiences of 
adults with type 1 diabetes in 
order to understand the 
adaptive 
processes that occur in the 
early phase of the condition. 
 

Metod: kvalitativ studie med 
narrativ inriktning. 
 
Inklusionskriterier: patienter över 
20 år som diagnosticerats med 
diabetes typ 1 för upp till 3 år 
sedan. 
 
Urval: ändamålsenligt urval via 
elektroniskt register resulterade i 30 
deltagare, 16 män och 14 kvinnor. 
 
Datainsamling: intervjuver. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ textanalys med narrativ 
inriktning 
 

Styrkor: Tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. 
Citat i resultatet ger ett 
ökat djup till deltagarnas 
subjektiva erfarenheter. 
En särskskild metod för 
att kontrollera resultatets 
kvalitet har använts. 
 
Svagheter: indelningen i 
narrativ gör resultatet 
något komplext och 
svårförståeligt. 
Forskarna redogör inte 
sin förförståelse 
 

Att acceptera och hantera 
sjukdomen är en process som 
tar lång tid, i många fall längre 
än 3 år. Egenvården tar också 
lång tid och det dyker upp nya 
situationer efter flera år. Många 
patienter kände en lättnad av 
att få diagnosen, men lättnaden 
övergick i andra känslor när 
deltagarna insåg vilken 
påverkan sjukdomen har på 
deras liv. Sorg, oro inför 
framtiden och skuldkänslor för 
sin hantering av sjukdomen var 
känslor som många deltagare 
uttryckte. Patienterna ansåg 
också att sjukdomen hade en 
påverkan på deras vardagsliv 
rent praktiskt. Patienter som 
diagnosticerades i 20-årsåldern 
jämförde händelsen med stora 
förändringar i livet som att 
flytta hemifrån. Patienter som 
diagnosticerades i högre ålder 
upplevde händelsen som ett 
intrång i deras etablerade 
livssituation. Många patienter 
uttryckte missnöje med vården: 
vårdpersonal hade antingen 
skrämt patienterna eller 
ignorerat dem. 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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Freeborn, D., Dyches, T. & Olsen-Roper, S. 
(2017). Lessons Learned From a Life With Type 
1 
Diabetes: Adult Perspectives. Diabetes 
Spectrum, doi: doi.org/10.2337/ds16-0032 
 
Land: USA 
 

to gain a better 
understanding of the 
challenges of growing up and 
living with type 1 diabetes 
from adults who have 
experienced those challenges. 
 

Metod: kvalitativ studie med 
biografisk inriktning. 
 
Inklusionskriterier: Diabetes typ 
1-patienter över 18 år. 
 
Urval: snöbollsurval via 
flygbladsutdelning, vilket 
resulterade i 35 deltagare, 23 
kvinnor och 12 män. 
 
Datainsamling: intervjuver. 
 
Dataanalys: kvalitativ textanalys. 
 

Styrkor: tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. Resultatet är 
lätt att förstå med citat 
som ger ökat djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. Förslag på 
hur slutsatsen kan 
användas i klinisk praxis 
ges. 
 
Svagheter: Forskarnas 
förförståelse redovisas 
inte. Antal år sedan 
diagnosticering ingår inte 
i inklusionskriterier. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

De erfarenheter patienterna 
berättar om i intervjuerna delas 
in i sex kategorier: Diabetes 
definierar inte vem du är, låt 
inte diabetes hindra dig, 
betydelsen av stöd från 
omgivningen, acceptera 
känslor kring sjukdomen, 
kunskap om långsiktiga 
komplikationer bör läras ut på 
rätt sätt, och diabetespatienter 
bör inte särbehandlas. 
Ungefär hälften uttryckte att 
kontroll över sjukdomen 
hindrade dem från att vara 
annorlunda. De flesta ansåg att 
stöd var viktigt, framförallt 
från andra med diabetes. Några 
uttryckte att vårdpersonal 
försökt skrämma dem med 
information om 
komplikationer, och några 
uttryckte att vårdpersonal 
undvikit att informera om 
komplikationer på grund av 
rädsla för att skrämma. 
Alla patienter ansåg att det var 
viktigt att acceptera känslor 
kring sin sjukdom. Några 
patienter upplevde sig 
särbehandlade på grund av sin 
sjukdom. 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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K. Easler, J., M. Haueter, H., Olsen- Roper, S., 
Freeborn, D. & Dyches, T. (2018). Reasons for 
Open and Closed Attitudes 
Regarding Type 1 Diabetes. Diabetes Spectrum, 
31 (1), 37-46. doi: doi.org/10.2337/ds16-0054 
 
Land: USA. 
 
 

to 
explore reasons why adults 
with type 1 diabetes had an 
open attitude or had a closed 
attitude to disclose diabetes-
related information to others. 
 

Metod: Kvalitativ studie. 
Inklusionskriterier: Diabetes typ 1-
patienter över 18 år. 
 
Urval: Snöbollsurval via 
flygbladsutdelning resulterade i 31 
deltagare, 19 kvinnor och 
 
Datainsamling: två intervjuver. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ textanalys. 
 

Styrkor: Tydligt urval, 
datainsamling och 
dataanalys. Resultatet är 
lätt att förstå med citat 
som ger ett ökat djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
 
 
Svagheter: Antal år 
sedan diagnos ingår inte i 
inklusionskriterier. 
Forskarna redogör 
inte sin förförståelse. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Resultatet delas in i patienter 
som är öppna med sin sjukdom 
och patienter som inte är öppna 
med sin sjukdom. Fler patienter 
är öppna än de som inte är det, 
och några patienter anger att de 
är öppna ibland och ibland inte, 
beroende på situation. De 
anledningar som patienterna 
anger för att vara öppna med 
sin sjukdom är: Stöd från 
omgivningen, att känna sig 
bekväm med sin sjukdom, en 
vilja att vara som andra, en 
vilja att informera andra om 
sjukdomen och en likgiltighet 
inför sjukdomen. Den 
vanligaste anledningen som 
anges är stöd från 
omgivningen. De anledningar 
patienter anger för att inte vara 
öppna med sin sjukdom är: 
rädsla för diskriminering, 
allmänhetens bristfälliga 
kunskap och fördomar om 
diabetes typ 1, skamkänslor 
kring sjukdomen, och att helt 
enkelt inte se någon anledning 
att berätta för andra om sin 
sjukdom. Den vanligaste 
anledningen som anges är 
rädsla för diskriminering. 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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J. Halperin, I., Mukerji, G., Maione, M., Segal, 
P., Wolfs, M., Goguen, J., Jeffs, L. (2018). 
Adult patient perspectives on care for type 1 and 
type 2 Diabetes 
across the institute of medicine’s 6 domains of 
quality. Canadian Journal of Diabetes, (42), 36-
43. doi: doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.03.005 
 
Land: Kanada 
 
 
 

To gather patient 
perspectives on quality of 
care provided in diabetes 
clinics. 

Metod: kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
engelsktalande diabetes typ 1-
patienter över 18 år. 
 
Urval: Ändamålsenligt urval via 
öppenvårdmottagningar, vilket gav 
48 deltagare: 25 män och 23 
kvinnor. Forskarna såg också till att 
uppnå demografisk mångfald bland 
deltagarna. 
 
Datainsamling: intervjuver. 
 
Dataanalys: kvalitativ textanalys. 
 

Styrkor: Tydligt Urval 
med demografisk 
mångfald, datainsamling 
och dataanalys. Förslag 
på hur slutsatsen kan 
användas i klinisk praxis 
ges. Resultatet är till 
stora delar lätt att förstå 
med citat för ökat djup 
till deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
 
Svagheter: forskarnas 
förförståelse redogörs 
inte. Kategorier för 
resultatet är bestämda på 
förhand vilket kan ha 
påverkat resultatet. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Patienternas upplevelser av sin 
sjukdom och kontakten med 
vården delades in i 3 
kategorier: egenvård och hur 
vården kan hjälpa till med den, 
oro för akuta komplikationer i 
form av framförallt 
hypoglykemi och långsiktiga 
komplikationer, och hur vården 
kan informera om dem, och 
planeringen av vardagen och 
hur vården kunde ge råd kring 
den. Patienterna angav kunskap 
om sin sjukdom som viktigt 
och förväntade sig att vården 
skulle bidra med detta. 
Kännedom om korrelationen 
mellan blodsockerkontroll och 
risken för komplikationer är en 
kunskap som motiverar 
patienterna mycket och kan 
minska oro. Patienter uppger 
också att ju mer bekväma de 
känner sig med att hantera sin 
egenvård, desto mindre oro 
känner de för hypoglykemi. 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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Watts, S., O’Hara. L & Trigg, R. (2009). 
Living with Type 1 diabetes: A by-
person 
qualitative exploration. Psychology and 
Health, 25 (4), 491-506. doi: 
doi.org/10.1080/08870440802688588 
 
Land: Storbritannien 
 

to explore the psychological 
repercussions of this situation 
and the different viewpoints 
and experiences 
of four adults living with Type 
1 diabetes. 
 

Metod: kvalitativ studie. 
 
Urval: saknas. Datainsamling: 
Djupintervjuver. 
 
Dataanalys: 
kvalitativ textanalys med tematisk 
inriktning. 
 

Styrkor: Ett djupgående 
resultat med citat och 
slutsatser författarna drar 
av citaten. Forskarnas 
förförståelse är 
deklarerad inför 
deltagarna. 
 
Svagheter: Hur urvalet 
gjordes framgår inte. 
Vilka inklusionskriterier 
som användes uppges 
inte. Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 
 

Patient 1 har i sin vilja att inte 
låta sjukdomen kontrollera 
honom till viss del ignorerat 
den. Detta är uppger han dock 
har varit värt det. Patient 2 har 
haft bristfällig hantering av sin 
sjukdom i början av vuxenlivet, 
men sedan hittat en förebild 
och ändrat sin hantering av 
sjukdomen. 
Patient 3 vill kontrollera 
sjukdomen i så hög grad att 
han upplever det som svårt och 
tänker mycket på att den 
kommer leda till hans död. 
Patient 4 anser inte att 
sjukdomen minskat hennes 
livskvalitet utan snarare att den 
hjälpt henne att bli en mer 
strukturerad person. 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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Fredette, J., Mawn, B., 
Hood, K. & Fain, J. (2016). Quality of Life of 
College 
Students Living With 
Type 1 Diabetes: A 
Qualitative View. Western Journal of Nursing 
Research, 38 (12), 1595-1610. doi: 
10.1177/0193945916651265 
 
Land: USA 
 

The purpose was to examine 
the 
quality of life among college 
students living with Type 1 
diabetes. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ studie 
med fenomenologisk inriktning. 
 
Inklusionskriterier: 
Collagestudenter mellan 18-24 år, 
diagnosticerade med diabetes typ 1 
sedan minst 1 år. 
 
Urval: Snöbollsurval via 
flygbladsutdelning och annonsering 
på en diabetesorganisations 
hemsida, som resulterade i 24 
studiedeltagare; 21 kvinnor och 3 
män. 
 
Datainsamling: Intervjuver. 
 
Dataanalys: Kvalitativ textanalys 
med fenomenologisk inriktning. 

Styrkor: ett särskilt 
verktyg har använts för 
att säkerställa 
trovärdighet, 
bekräftelsebarhet, 
reliabilitet och 
överförbarhet, bland 
annat genom 
respondentvalidering och 
bracketing. Resultatet är 
lätt att förstå och Citat 
ger ett större djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
 
 
Svagheter: Deltagarna 
erhöll ett arvode på 25 
dollar, vilken kan ha 
påverkat urvalet. Studien 
har en obalans mellan 
män och kvinnor i 
urvalet. 

Det är en stor förändring för 
patienterna att flytta hemifrån, 
från att få hjälp av sina 
föräldrar med din diabetes till 
att plötsligt ta ansvar för 
hanterandet av sjukdomen 
själv. Patienterna ser planering 
som en viktig faktor för att 
hantera livet med sjukdomen. 
Detta lyckas inte alltid utan 
patienter uppger sig ha 
svårigheter att klara av sin 
utbildning på grund av sin 
diabetes. Patienterna är också 
oroliga för att deras 
diabetesutrustning ska 
glömmas bort eller ta slut. 
Patienterna uppger känslan av 
att ha en livslång sjukdom och 
rädsla för långsiktiga 
komplikationer som 
svårigheter med sjukdomen. 
De uppger också fördelar med 
sjukdomen, att de blir mer 
ansvarsfulla och mogna 
personer. Patienter uppger att 
möten med andra med 
sjukdomen är viktigt och de har 
stor nytta av att vara med i 
diabetesorganisationer, men får 
också stöd av vänner och 
familj. 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnummer och land 
 

Syfte Metod Värdring Resultat 
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M. Smith, D., J. Donnelly, P., Howe, J., 
Mumford, T., 
Campbell, A., Ruddock, A., Tierney, S. & 
Wearden, A. (2018). A qualitative interview 
study of people living with well-controlled 
Type 1 diabetes. Psychology & Health, 33 (7), 
872–887. doi: 
doi.org/10.1080/08870446.2017.1423313 
 
Land: Storbritannien 

Our study represents a starting 
point in describing what 
people with well-controlled 
Type 1 diabetes perceive to be 
influential factors in achieving 
good control. 

Metod: Explorativ kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande personer över 18 år 
med väl kontrollerad diabetes typ 1. 
Ska ha haft sjukdomen i minst 10 år 
och den ska ha varit väl 
kontrollerad i minst 5 år. 
 
Exklusionskriterie: Patienter som 
använder insulinpump. 
 
Urval: En annons lades ut i en 
diabetestidning och de första 15 
som svarade valdes ut till studien: 6 
kvinnor och 9 män, medelålder 29. 
 
Datainsamling: Intervjuver. 
 
Dataanalys: 
Kvalitativ textanalys med tematisk 
inriktning. 

Styrkor: 
Tydligt angivet urval, 
datainsamling och 
dataanalys. 
Resultatet är lätt att förstå 
med temaindelningen. 
Citat från intervjuverna 
ger ett större djup till 
deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. 
Förslag på hur slutsatsen 
kan användas i klinisk 
praxis ges. 
 
 
Svagheter: 
Intervjuverna har inte 
utförts av forskarna 
själva utan av särskilt 
rekryterade personer som 
själva har diabetes typ 1 
eller har anhöriga med 
diabetes typ 1. 
Det anges inte att 
forskarna kontrollerat 
resultatets tillförlitlighet. 

Patienterna strävar efter att att 
leva ett normalt liv och 
kontrollera sjukdomen snarare 
än att bli kontrollerad av den, 
och för att lyckas med detta 
måste de acceptera den som en 
del av livet. Patienterna 
förbättrar sin förmåga att känna 
sin kropp, delvis genom att 
pröva sig fram vad gäller kost, 
träning, blodsockerkontroll och 
insulin. Patienterna upplever 
stöd från anhöriga som viktigt, 
men deras upplevelser av 
bemötandet från vården 
varierar. Insikt om långsiktiga 
komplikationer som retinopati 
och neuropati motiverar 
patienterna att kontrollera sin 
sjukdom. 
Kunskap om sjukdomen är 
viktig, och den inhämtar 
patienterna från flera håll 
såsom andra med sjukdomen, 
vårdpersonal, anhöriga och 
internet. Andra med sjukdomen 
och anhöriga är viktiga för 
känslomässigt stöd. 
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