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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 
Diabetes mellitus typ 2 är en komplex och kronisk sjukdom som är ett 

växande folkhälsoproblem både i Sverige och världen över. Om patienten 

inte sköter sin egenvård uppstår det egenvårdsbrist. Det är viktigt att ha 

kontroll över sin diabetes annars finns det risk att sjukdomen tar över en stor 

del av patientens liv i samband med utveckling av komplikationer. En 

livsstilsförändring är en lång och svår process som kan vara påfrestande. Att 

ge extra stöd och rådgivning är därför en viktig uppgift i sjuksköterskans 

profession och ansvarsområde.  

 

Syfte: 
Att belysa hur patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever 

livsstilsförändringar och behovet av stöd. 

 

Metod: 
En litteraturöversikt har genomförts utifrån tio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Databaserna CINAHL Complete, Nursing Allied Database och 

Pubmed har använts för insamling av resultatartiklar. Data analyserades i 

enlighet med Fribergs metod.  

 

Resultat: 
Resultatet presenteras i fyra huvudteman och ett undertema; 1. Inställning till 

fysisk aktivitet 2. Att ändra matvanor med subtema; Familj och matkultur 3. 

Skam och skuld kring en livsstilsförändring 4. Behovet av stöd från 

vårdgivare och utomstående. 

 

Diskussion: 
Författarna diskuterar litteraturöversiktens resultat utifrån Orems 

egenvårdsteori. Personcentrerad omvårdnad utgör en referensram i 

resultatdiskussionen med vårdrelationens betydelse som utgångspunkt. 

Delaktighet och stöd är en viktig del i patientens omvårdnad för att kunna 

göra en livsstilsförändring.  

 

Nyckelord: 
Diabetes mellitus typ 2, egenvård, livsstilsförändring, upplevelse.  

 



  
 
 

 

 
Abstract 
 

Background: Type 2 diabetes mellitus is a complex and chronic disease that is a growing 

public health problem both in Sweden and worldwide. If the patient does not 

take care of their own health, self-care deficiency arises. It is important to 

have control over their diabetes otherwise there is a risk that the disease 

takes over a large part of the patient's life due to the possible development of 

complications. A lifestyle change is a long and difficult process that can be 

stressful. Providing extra support and advice is, therefore an important task 

in the nursing profession and area of responsibility. 

 

Aim: 
To illustrate how patients with type 2 diabetes mellitus experience lifestyle 

changes and needs.  

 

Method: 
A literature review has been carried out based on ten qualitative scientific 

articles. The databases CINAHL Complete, Nursing Allied Database, and 

Pubmed have been used for the collection of result articles. Data were 

analyzed in accordance with Friberg's method. 

 

Results: 
The result is presented in four main themes and a sub-theme; 1. Attitude to 

physical activity 2. Changing eating habits with the sub-theme; Family and 

food culture 3. Shame and guilt about a lifestyle change 4. The need for 

support from healthcare providers and outsiders. 

 

Discussion: 

 

 

 

 

 

 

The authors discuss the results of the literature review based on Orem's self-

care theory. Person-centered care is a reference framework in the outcome 

of the discussion with the importance of the care relationship as a starting 

point. Participation and support is an important part of the patient's care in 

order to be able to make a lifestyle change.  
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1. Inledning 

Diabetes är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och världen över. Varje år dör miljoner 

människor av diabetes på grund av högt blodsocker. En obehandlad diabetes kan resultera i 

allvarliga följder och komplikationer som hjärt-och kärlsjukdomar, stroke, nedsatt 

njurfunktion, försämrad cirkulation och benamputation. De främsta riskfaktorerna till 

utveckling av diabetes typ 2 är en ohälsosam livsstil och fetma som påverkar 

blodsockernivån negativt. Idag har det svenska samhället utvecklats från ett 

industrisamhälle till ett mer digitaliserat samhälle. Vi kan med hjälp av teknik nästan göra 

allt utan att ens behöva anstränga oss, många är dessutom allt mer stillasittande, motionerar 

mindre och har en ohälsosam livsstil. Diabetes typ 2 kan regleras med livsstilsförändringar 

för att erhålla ett stabilt blodsockervärde. Därför avser vi i föreliggande arbete en 

livsstilsförändring som ändring av levnadsvanor i form av att äta mer hälsosam kost och 

vara fysisk aktiv för att leva mer hälsosamt. Författarna har under 

sjuksköterskeutbildningen kommit i kontakt med patienter som har diabetes typ 2 och vill 

få en ökad kunskap och förståelse kring ämnet för att veta hur vi på bäst sätt kan hjälpa 

patienter som har diabetes i vår kommande profession.  
 

 

2. Bakgrund 

2.1 Diabetes  

Idag finns det mer än 400 miljoner människor i världen som lider av diabetes, varav 90 % 

av fallen utgör diabetes typ 2. Sjukdomen har ökat kraftigt både i Sverige och runt om i 

världen och siffran förväntas att öka ännu mer (World Health Organization [WHO], 2018). 

Prevalensen av antalet personer med diabetes typ 2 i Sverige är fortfarande okänd 

(Lindholm, 2010). Många personer har inte fått diagnosen diabetes och är därför inte 

medvetna om att de har sjukdomen eftersom de inte har hunnit utveckla symtom eller 

komplikationer. Risken att drabbas av diabetes ökar med åldern, ca 1 miljoner människor 

av den svenska befolkningen bär arvsanlag för att utveckla diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 

2017). 

 Vid diabetes typ 1 har kroppens insulinproduktion upphört då kroppens eget 

immunförsvar angriper cellerna i bukspottkörteln (Ericson & Ericson, 2012). Sockret 

stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger vilket gör att personer med diabetes typ 1 

blir beroende av kontinuerlig insulinbehandling. Vid diabetes typ 2 har kroppens 
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insulinproduktion försämrats och den mängd som produceras är inte tillräcklig för att 

försörja kroppens behov av energi (Ericson & Ericson, 2012).   

I en kvantitativ forskningsstudie Constantino et al. (2013) beskrivs att patienter med 

diabetes är extra sårbara eftersom sjukdomen innebär en ökad risk för komplikationer och 

medför allvarlig ohälsa, lidande och förtidig död. Diabetes typ 2 är förknippad med ökad 

mortalitet och fler komplikationer jämfört med personer som har diabetes typ 1. 

Diabetes är en kronisk och komplex sjukdom som inte går att bota (Ericson & Ericson, 

2012). Men med hjälp av en god egenvård kan patienten hålla en jämn och normal 

blodsockernivå för att undvika hypo-och hyperglykemi. Egenvård innebär ändrade 

levnadsvanor som kräver att patienten lever en hälsosam livsstil i form av näringsrik 

berikad kost, fysisk aktivitet, motion och minskad alkohol och tobaksintag. Patienten 

behöver också göra regelbundna besök för uppföljning av blodtryck, blodglukos, vikt, 

midjemått, samt ögonbottenundersökning och fotvård. Beroende på hur väl egenvården 

hanteras och hur långt sjukdomen har utvecklats påverkar till vilken utsträckning patienten 

behöver medicinering och insulinbehandlingar. En välskött egenvård kan hålla sjukdomen 

under kontroll och minska risken för komplikationer (Ericson & Ericson, 2012). 

 

 

2.2 Diabetes komplikationer 

En obehandlad diabetes kan på lång sikt ge livshotande komplikationer och en 

avseendevärt lägre livslängd (Ericson & Ericson, 2012). Hypoglykemi är ett tillstånd då 

insulinhalten i blodet är för högt och patienten får lågt blodsocker. En hypoglykemi kan bli 

mycket allvarligt då patienten kan bli medvetslös och få symtom som takykardi, 

svettningar och inadekvat uppträdande. Vid hyperglykemi får patienten istället högt 

blodsocker vid en låg insulinhalt i blodet, patienten kan därmed bli lätt illamående, få sänkt 

medvetenhetsgrad och hamna i diabeteskoma. Ett lågt glukosvärde skadar blodkärlen i 

kroppen och kan på lång sikt ge upphov till livshotande och akuta komplikationer. Om 

diabetes negligeras kan blodkärlen i kroppen förträngas, detta orsakar komplikationer 

såsom njursvikt, hjärt-och kärlsjukdomar och ökar risken för stroke. Nedsatt syn och 

försämrad blodcirkulation försvårar läkningsprocessen vid sår. En obehandlad diabetes kan 

leda till att vävnad i kroppen dör som på lång sikt kan innebära amputation och vid 

allvarligt tillstånd leda till död (Ericson & Ericson, 2012). 
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2.3 Socioekonomisk utsatthet 
Diabetes är en komplex sjukdom som är förknippad med globala hälsorisker som medför 

höga kostnader för samhället (WHO, 2018). Förutom den fysiska och psykiska 

belastningen som diabetes har på individen innebär sjukdomen också stora ekonomiska 

utgifter på grund av sjukhusvistelser och medicinska kostnader. 

Studier påvisar att allt fler personer drabbas av diabetes vilket blir en stor belastning och 

utmaning för hälso-och sjukvården (Barcelo, Arredondo, Gordillo–Tobar, Segovia, & 

Qiang, 2017; Handley, Shumway & Schillinger, 2008). Behandling av diabetes och dess 

långsiktiga komplikationer innebär kontinuerlig vård som innefattar många 

sjukvårdsbesök, tester och behandlingar. Skillnader mellan olika socioekonomiska grupper 

påvisar att det finns ojämlikheter i hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010). En hälsosam 

livsstil med goda matvanor påverkas av individens sociala och ekonomiska status. 

Muchiri, Gericke och Rheeder (2012) skriver i kvalitativ studie från Sydafrika att 

utbildningsnivå är en tydlig markör för en god hälsa, då god kunskap om sjukdomen leder 

till bättre hantering av egenvård. Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk status och 

hälsa. Ekonomisk stabilitet är essentiell för en diabetikers resa mot ett bättre och 

hälsosammare liv. Ekonomiskt stabila personer med en hög utbildning äter i större 

utsträckning mer hälsosamt än personer med låg utbildning och lägre ekonomisk status. 

Arbetslösa och personer med låg sysselsättningsgrad har inte alltid de ekonomiska resurser 

som krävs för att göra ändring på sina levnadsvanor. En begränsad ekonomi leder till 

restriktion av kost, därför blir det svårt för en del patienter att följa vårdgivarens 

kostrådgivning. Viljan och motivationen till förändring finns hos många patienter, men 

livsstilsförändringen är för dyr. Vuxna som saknar sysselsättning och barn som vuxit upp i 

en socialt och ekonomiskt utsatt situation drabbas i högre uträckning av övervikt och 

fetma. De hade även en ökad risk för cancer, stroke, alkoholrelaterade sjukdomar och 

suicid. 

En forskningsstudie från Latinamerika och Karibien beskriver att patienter med låg 

ekonomisk status som saknade sjukhusförsäkring utsätts för belastning av medicinska 

kostnader som insulin, regelbundna sjukhusvistelser, akutvårds besök, transport samt 

behandling av kroniska komplikationer (Barcelo et al., 2017). Flera vårdverksamheter 

försöker därför uppnå en kostnadseffektiv vård genom att ha uppföljning med patienter via 

telefon, på så sätt minskar kostnader utan att försämra kvaliteten på vården (Handley et al., 

2008). WHO (2018) beskriver att ökad kunskap om diabetes bidrar till att främja egenvård. 
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Genom att arbeta preventivt och förebygga komplikationer minskas den ekonomiska 

bördan för både individen och hälso-sjukvården.  

 

2.4 Diabetes och psykisk ohälsa  

Studier påvisar att diabetes är en kronisk och komplex sjukdom som innebär en stor 

förändring för patienten därför kan det vara svårt för många att acceptera sin diagnos 

(Carolan-Olah & Cassar, 2018; Etkind, Bristowe, Bailey, Selman & Murtagh, 2017). Ett 

diabetesbesked kan skapa tvivel och oro för patienter. Patienter beskriver att saknaden av 

information, kunskap och förståelse för vad en livsstilsförändring innebär skapar en 

ovisshet i hur de ska handskas med sin diabetes. Osäkerhet medför känslor som rädsla, 

ensamhet och nedstämdhet. Sjukdomen blir då ett lidande som i längden kan innebära en 

psykisk ohälsa.   

Forskning påvisar att oupplösta känslor anses bero på dålig kommunikation som kan 

leda till sämre självhantering av sjukdomen och konflikt med vårdpersonal (Hörnsten, 

Sandström & Lundman, 2004). Patientens inre konflikter och känslor behöver därför 

bearbetas. Många behöver stöd och bekräftelse genom sin process för att kunna hantera sin 

sjukdom.  Diabetes kan vara psykiskt påfrestande för patienter och orsaka både ångest och 

depression. Det finns en ökad förekomst av depression hos personer med diabetes jämfört 

med den allmänna befolkningen. 

Enligt forskning är risken att drabbas av psykisk ohälsa är förknippad med dålig 

livskvalitet och hälsoproblem (Bădescu et al., 2016; Pols, Schipper, Overkamp, Van 

Marwijk, Tulder & Adriaanse, 2018; Sweileh, 2018). Sjukdomen kräver också stora 

förändringar i livsstil som kan vara en krävande process för patienten (Bădescu et al., 

2016). Odiagnostiserade diabetiker som levde en ohälsosam livsstil och var fysisk inaktiva, 

åt ohälsosam kost och levde ett stressigt liv hade högre chans att utveckla psykisk ohälsa.  

Personer med psykisk ohälsa har svårare att reglera sitt blodsocker och sköta sin 

medicinering och egenvård (Pols et al., 2018). Trots att många lider av djup nedstämdhet 

är ämnet inte tillräckligt diskuterat. Patienter indikerade att depressionen hade en 

betydande inverkan på deras dagliga liv. Många patienter mår psykiskt dåligt men det är 

väldigt få sjuksköterskor som är medvetna om det. Patienter upplevde att de behövde 

känna sig tillräckligt bekväma och trygga med sina sjuksköterskor för att kunna öppna upp 

sig och reflektera över deras humör, vilket kan vara problematiskt vid korta samråd i 

primärvården. Depression kan leda till självmordstankar och självmord (Sweileh, 2018). 

Patienter som befinner sig i riskzon för utveckling av depression är i behov av stöd i ett 
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tidigt stadium. Därför är det viktigt att redan tidigt uppmärksamma om patienten visar 

tecken på psykisk ohälsa och diskutera kring ämnet för att kunna ge patienten hjälp.  

 

2.5 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett omfattande begrepp om individens uppfattning av sin hälsa i ett holistiskt 

perspektiv som inkluderar psykiska, fysiska samt socialt välbefinnande (WHO, 2017). 

Livskvalitet är ett övergripande tillstånd om individens subjektiva inställning till livet utifrån 

kultur och värdesammanhang individen befinner sig i, därför har personliga övertygelser, mål, 

förväntningar, normer och bekymmer en stor effekt på livskvalitén (WHO, 2017). Sociala 

relationer, familj, livsmiljö, ekonomi, och graden av att vara oberoende påverkar upplevelsen 

av livskvalitet. 

Enligt Birkler (2007) är den objektiva livskvaliteten förenad med individens förhållande 

till sin kropp som berörs av fysiska tillstånd som exempelvis när vi upplever smärta på grund 

av sjukdom. Livskvaliteten påverkas ständigt av hur livet varierar och förändras. Att få en 

kronisk diagnos som diabetes innebär en stor påfrestning för patienten. 

I en kvalitativ studie framgick att en livsstilsförändringar i form av kostrestriktioner och 

minskat alkoholintag påverkar människans sociala liv och den upplevda livskvaliteten 

(Andrews, Malpass & Turner, 2009). Livskvalitet påverkas också av hög ålder, övervikt, 

diabeteskomplikationer, ständig insulinbehandling och dålig självkänsla. Sjukdomen innebär 

också en ökad risk för ångest och depression som påverkar upplevelsen av livskvalité väldigt 

negativt (Sheu et al., 2012). 

Almerud, Berglund, Johansson, Leksell och Österberg (2015) konstaterar i en forsknings 

vetenskaplig studie att det kan vara svårt för patienter att lära sig leva med diabetes då 

sjukdomstillståndet kräver ansträngning för att kunna genomföra livsstilsförändringar. På 

grund av avsaknad symtom är det svårt för många att acceptera sin sjukdom och hantera de 

förändringar som sker i kroppen. 

Vidare poängterar Callista Roy, Chase, Mandle och Whittemore (2002) i sin studie att den 

upplevda livskvaliteten påverkas av motgångar och svårigheter som patienten möter genom 

sin sjukdomsprocess. Brist på förståelse är en vanlig orsak som försvårar ändring av 

levnadsvanor som sjukdomen kräver. Det är viktigt att erhålla patientutbildning så att 

patienten får en ökad förståelse kring sin diabetes som blir ett steg närmare till en 

beteendeförändring.  

Det är därmed av stor betydelse att betrakta och upprätthålla individens livskvalitet för att 

se patienten ur ett holistiskt perspektiv, likväl som att lindra dess fysiska tecken på sjukdom. 
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Det är först när patienten får kontroll över sin sjukdom, som hen kan få en ökad livskvalitet 

och upplevelse av välbefinnande (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2014). 

 

 

2.6 Sjuksköterskans profession  

Stuckey et al. (2009) skriver i en studie att diabetes mellitus typ 2 är en komplex sjukdom 

som kräver egenvård. För att patienter ska klara av att hantera sin egenvård behöver de 

stöd och motivation. I en studie framfört av Jallinoja et al. (2007) skrivs att ha god 

kännedom som sjuksköterska är viktigt för att veta vilka tankar och känslor patienten har 

kring sin sjukdom och hälsostatus. Sjuksköterskans profession är att göra en rätt 

bedömning över patientens förmåga och kapacitet att utföra olika mål som fysisk aktivitet, 

äta hälsosam kost samt att minska tobak och alkoholintag. Sjuksköterskan har ansvar att 

bistå patienten med råd kring levnadsvanor och kost för att patienten ska välja att leva en 

hälsosam livsstil. Därför har sjuksköterskan en viktig roll för att motivera och stödja 

patienten till livsstilsförändringar. 

Motiverande samtal är en personcentrerad rådgivningsstrategi inom primärvården som 

används för att öka individens inre motivation till en livsstilsförändring 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Sjuksköterskan inleder en samarbetsprocess som 

tillgodoser patientens hälsobehov. Målet är att skapa en beteendeförändring i patientens 

egenvård för att uppnå kliniska förbättringar som viktminskning, minskat blodsockervärde 

och systoliskt blodtryck. Samtalsledaren uppgift är att identifiera och klargöra individens 

egen målsättning. Individen får möjligheten att reflektera över sina tankar genom att yttra 

sig fritt. Samtalsledarens roll är att guida individen med hjälp av dess egen livsberättelse, 

självbestämmande och tron på den egna förmågan till en förändring för att kunna uppnå 

hälsa. 

Motivering och kunskap om sjukdomen är betydande för att patienten ska få förståelse 

och påbörja en process av en förändring (Jallinoja et al., 2007). Målet för egenvård ska 

planeras stegvis med små förändringar som är individanpassade och realistiska för 

patienten att uppnå. Annars finns det risk att patienten tappar motivationen och faller 

tillbaka till cirkeln i gamla rutiner (Sörman, 2012). Men det är endast patienten själv som 

väljer om den ska följa sjuksköterskans riktlinjer kring råd om egenvård och är den slutliga 

beslutsfattaren. Sjuksköterskan bör därför respektera och tänka på patientens autonoma 

rättigheter för att vara en motiverande vårdare (Grimaldi, 2012). 
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2.7 Problemformulering 

Den ökande diabetesprevalensen är oroväckande och problematisk, andelen fetma har ökat 

och allt fler lever en ohälsosam livsstil i form av fysisk inaktivitet och ohälsosam kost. 

Diabetes kan leda till många komplikationer som följdsjukdomar och förtidig död, som i sin 

tur medför stora kostnader för både patienten och samhället. Patienter med diabetes typ 2 har 

även stor risk för att utveckla psykisk ohälsa som i sin tur leder till negativ inverkan på 

livskvaliteten. Enbart läkemedel kan inte ses som en lösning, utan måste kombineras med en 

livsstilsförändring för att uppnå ett optimalt resultat. Val av hälsosam kost associeras med 

utbildning och ekonomisk status. Att äta hälsosam kost bestående av grönsaker och fisk är 

kostsamt. Många kanske inte har tillräckligt med kunskap som de behöver för att kunna 

hantera sin sjukdom och ändra sin livsstil. Eftersom diabetes är en komplex sjukdom behöver 

många stöd och rådgivning samt kunskap för att kunna hantera sin egenvård. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att bistå med rådgivning och information som ökar patientens kunskap för att 

kunna hantera sin egenvård. Vi vill genom denna litteraturöversikt uppmärksamma patienters 

upplevelse av att genomgå livsstilsförändring för att veta hur diabetes påverkar deras liv. Vi 

vill veta hur vi i vår kommande profession som sjuksköterska ska bidra med stöd och etablera 

en tillitsfull relation med patienter för att kunna främja deras egenvård och hälsa.  

 

3. Syfte 

Att belysa hur patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar och 

behovet av stöd.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har valt att diskutera litteraturöversiktens resultat utifrån Dorothea Orems 

egenvårdsteori (Orem, 2001). Varje individ har möjlighet att styra sin utveckling och handla 

ändamålsenligt för att kunna nå sina mål. Egenvård är essentiell för att individen ska uppnå 

hälsa och förebygga sjukdom. Orem menar att omsorg och stöd är en utgångspunkt för att 

kunna främja hälsa. Egenvård syftar i att stärka och stötta individen till att självständigt kunna 

hantera sin sjukdom. Genom att tillgodose omvårdnad kan patienten uppnå meningsfullhet för 

att ha förmåga att tillmötesgå kraven på egenvård. Egenvårdsteorin består av tre 

sammanlänkade premisser: Theory of self-care, som på svenska är egenvård, Theory of self-

care deficit som är egenvårdsbrist och Theory of nursing system som avser 

omvårdnadssystem. 
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Teorin om egenvård förklaras av Orem som individens förmåga att visa omsorg för sig 

själv och andra (Orem, 2001; Wiklund Gustin & Lindwall, 2013). Egenvårdskapaciteten 

utgörs av människans förmåga att inhämta kunskap och på ett optimalt sätt tillgodose 

hälsorelaterade behov. Egenvård kan vara ett inlärt beteende, då alla människor har en inre 

förmåga och potential till att vårda sig själv. Men om individen saknar de färdigheter och den 

kunskap som behövs blir det svårt. Om patienten inte har rätt kapacitet och förmåga till att 

tillgodose de krav som ställs till egenvård uppstår egenvårdsbrist. Individen är då i behov av 

omvårdnad och stöd från vårdgivare för att kunna hantera sitt sjukdomstillstånd. I 

omvårdnadssystemet ligger fokus på vårdprocessen där sjuksköterskans profession är att 

stödja och främja patientens hälsa. 

Det är även av stor vikt att patienten får utrymme att återhämta sig dvs. det är först när 

individen accepterar sin sjukdom och tillvaratar sina egna resurser som hen kan göra en 

livsstilsförändring och uppnå meningsfullhet (Orem, 2001; Wiklund Gustin & Lindwall, 

2013). För att livet inte ska begränsas av sjukdomen behöver patienten få kontroll över sin 

sjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan gör bedömningar och utformar en omvårdnadsplan 

för att minska glappet som kan uppstå mellan patientens egenvårdskapacitet och 

egenvårdskrav. Omvårdnadens ändamål är att förse patienten med redskap som främjar 

patientens självständighet. Därför behöver sjuksköterskan identifiera patientens 

egenvårdsbrist och använda sin kunskap i relation till patientens behov av vård och utföra 

adekvata interventioner som syftar till att patientens egenvårdskrav kan tillgodoses. 

Denna teori talar om vårdrelationens betydelse för patientens egenvård. Samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten är därför betydelsefull och avgörande för vårdmötet som i sin tur 

speglar hur väl patienten sköter sin egenvård. Författarna anser därför att teorin är relevant för 

litteraturöversikten och kommer att tillämpas i resultatdiskussionen.  

 

 

 

5. Metod 

En litteraturöversikt är en överblick av ett valt område baserat på befintlig vetenskap (Friberg, 

2017). Författarna har valt att göra en litteraturöversikt över tidigare forskning kring hur 

patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar, detta för att få en 

överblick inom det valda kunskapsområdet. Denna litteraturöversikt bygger på tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar inom området diabetes från olika databaser. Vid sökning valde 
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författarna artiklar som var relevanta till problemområdet och som ger svar på syftet, detta för 

att få ett helhetsperspektiv om patienters upplevelse av en livsstilsförändring. 

 

5.1 Datainsamling 

Litteraturöversikten är gjord i enlighet med Friberg (2017) datainsamlingsmetod. Databaserna 

CINAHL Complete, Nursing & Allied Health Database och PubMed har använts för 

insamling av vetenskapliga artiklar. Databaserna innehåller studier inom både medicin och 

omvårdnadsvetenskap. Författarnas sökning genomfördes utifrån litteraturöversiktens 

problemformulering och syfte. Sökord som har använts är diabetes; diabetes mellitus, 

diabetes type 2, lifestyle changes, experience, lifestyle, life och patient. Författarna har enligt 

Östlund (2017) använt sig av operatorn AND utifrån boolesk sökteknik tillsammans med 

relevanta sökord framtagna av MESH och CINAHL Headings, för att på ett optimalt sätt få en 

exakt träff och exkludera irrelevant litteratur (se bilaga 1). 

 

5.2 Urval 

Diabetes är ett väl utforskad område därför valdes artiklar med en avgränsning på 11 år som 

är publicerade mellan årtalet 2008–2019. Urvalet begränsades med hjälp av advance search, 

där väljs artiklar som enbart är peer- reviewed för att litteraturstudien ska bygga på 

vetenskapliga artiklar som är kvalitetsgranskade och grundar sig i forskning av hög standard.  

Författarna analyserade och granskade kvaliteten på de tio utvalda artiklarna för att se om 

samtliga artiklar hade en välskriven metod, urval och dataanalys samt om det fanns etiska 

resonemang och resultat i artiklarna. Som begränsning används engelska artiklar som är 

skrivna med fulltext. Artiklar valdes ut efter anpassad rubrik till syftet i litteraturstudien. 

Därefter läste författarna de utvalda artiklarnas abstract och resultat för att veta vilka artiklar 

som svarade på syftet och problemområdet i litteraturstudien. Enbart artiklar med kvalitativ 

metod valdes ut, detta för att litteraturöversiktens ändamål var att beskriva hur patienter med 

diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar (Se i bilaga 2.)  

 

5.3 Dataanalys   

Utefter urvalet har författarna analyserat artiklarna enligt Fribergs (2017) analyseringsmetod.  

Författarna analyserade och granskade kvaliteten på de 10 utvalda artiklarna för att se om 

samtliga artiklar hade en välskriven metod, urval och dataanalys samt om det fanns etiska 

resonemang och resultat i artiklarna. För att få en helhetssyn och granska artiklarnas innehåll 
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med ett helikopterperspektiv har författarna läst utvalda artiklar flera gånger. Samtliga artiklar 

är skrivna på engelska och översattes därför till svenska, författarna tog hjälp av lexikon. 

Därefter gjordes en sammanfattning av artiklarnas innehåll för att få en övergripande 

uppfattning. Artiklarna lästes individuellt och diskuterades sedan gemensamt för att se om 

författarna hade en likadan uppfattning av innehållet, detta för att författarna avsåg att ha ett 

objektivt förhållningssätt och granska artiklarna med en öppenhet. Artiklarna lästes ett flertal 

tillfällen och fokus lades på varje enskild studies resultat för att se om de erhöll en relevans 

och besvarade littereratursöversiktens forskningsfråga. Kvalitativa och kvantitativa studierna 

presenteras på olika sätt, därför har författarna jämfört och identifierat eventuella likheter eller 

skillnader mellan studierna. Artiklarna skrevs ut för att underlätta granskningsprocessen, 

färgkodning användes där texten markerades i olika färger med överstrykningspennor för att 

identifiera framträdande fynd. På så sätt kunde patienternas upplevelser sammanställas och 

sorteras utifrån likheter och skillnader. Materialet delades in i olika teman för att få en 

fördjupad förståelse och därefter utformades rubriker. Sammanställningen av artiklarnas 

innehåll presenteras i litteraturöversiktens resultat med fyra huvudteman och ett undertema; 1. 

Inställning till fysisk aktivitet 2. Att ändra matvanor med subtema; Familj och matkultur 3. 

Skam och skuld kring en livsstilsförändring 4. Behovet av stöd från vårdgivare och 

utomstående. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författarna har valt att endast använda sig av artiklar som erhåller ett etiskt godkännande från 

en etisk kommitté. Forskningsetiken är ett berättigat krav på att forskningen bedrivs med 

etiska överväganden (Sandman & Kjellström, 2013). Därför har författarna valt att endast 

välja ut artiklar som erhållet etisk godkännande. Etiska principer styr forskningsetiken, första 

principen handlar om respekt för deltagarnas autonomiska rättigheter. Det innebär vikten av 

att ta hänsyn till människovärde och rättigheter. De vetenskapliga artiklar som används måste 

erhålla godkännande från deltagarna för att säkerställa att forskningen bedrivs på deltagarnas 

samtycke. Forskningsetiken handlar om att skydda deltagarnas självbestämmanderätt, hälsa, 

integritet och frihet. Den andra principen är göra gott principen som bygger på att göra gott 

och inte ge skada. Det handlar om att skydda deltagarnas välbefinnande och minska risken att 

utsätta de för skador eller obehagliga situationer. Den tredje principen värnar om deltagarnas 

jämställdhet för att minimera risken för sårbarhet (Sandman & Kjellström, 2013). 
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7. Resultat 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman och ett subtema; Inställning till fysisk aktivitet, Att 

ändra matvanor med undertemat: Familj och matkultur, Skam och skuld kring en 

livsstilsförändring samt behovet av stöd från vårdgivare och utomstående.  

 

7.1 Inställning till fysisk aktivitet 

Resultat artiklarna belyste patienters upplevelse av att delta i utbildningsprogram om fysisk 

aktivitet (Laursen, Frølich & Christensen, 2017;Visram, Bremner, Harrington,  & 

Hawthorne, 2008). Det framkom att patienternas inställning till fysisk aktivitet generellt 

var negativt. Svårt sjuka patienter och äldre personer uppgav brist på motivation. De såg 

inte träning som fördelaktig trots en medvetenhet om vikten med fysisk aktivitet. 

Deltagarna upplevde träningen som olämplig på grund av deras ålder. De äldre visade inte 

mycket intresse och tyckte inte att övningarna var tillräckligt stimulerande eller anpassade 

för deras ålder. Deltagarna såg programmet som potentiellt skadligt snarare än fördelaktigt 

för deras hälsa. De tyckte även att informationen som pedagogerna gav var svår att förstå. 

En del beskrev att de inte hade tillräckligt med motivation och ork att träna speciellt efter 

långa dagar på jobbet. 

Patienter som var måttligt sjuka hade en mer positiv inställning till träningen, de tyckte 

om att vara fysisk aktiva och genomföra förändringar i sin vardag (Laursen et al., 2017). 

Olika träningsalternativ som att cykla, promenera och simma var både gynnsam för deras 

välbefinnande och upplevdes som roliga. Flera patienter blev positivt inställda och 

beskriver att de aldrig trodde att det skulle vara så kul att träna. Att träna i grupp var ett 

starkt motiv för deltagarna att fortsätta träna. Viktnedgången gav de mer motivation till att 

fortsätta träna och var en glädje som de ville dela med sig med andra. 

7.2 Att ändra matvanor 

Studiernas resultat visar att egenvård är viktigt för att patienterna ska ha förmåga att 

hantera sin diabetes (Visram et al., 2008; Wermeling, Thiele-Manjali, Koschak, Lucius-

Hoene & Himmel, 2014). Patienterna poängterade att det var svårt att ändra sina vanor och 

att anpassa sig till en ny livsstil. Kost och fysisk aktivitet var av stor betydelse för 

patientens egenvård. Men att göra en livsstilsförändring i kost och fysisk aktivitet 

upplevdes för många som en svår process. Flera uppgav att det var svårt att genomgå en 

kostförändring helt ensam. 
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 Kostrådgivning uppskattades av många som såg det som en fördel för att kunna göra 

hanterbara förändringar i sin kost (Herre, Graue, Kolltveit & Giengedal, 2016; Visram et 

al., 2008; Wermeling et al., 2014). Den pedagogiska aspekten sågs som positivt då 

informationen som gavs var användbar och lätt att förstå. Stöd och rådgivning hjälpte flera 

deltagare att välja en mer hälsosam kost. Att förstå vikten av en hälsosam och varierad kost 

förbättrade patienternas beredskap att hantera sin sjukdom. Genom råd och information 

fick patienterna inspiration till olika maträtter samt kunskap om vilka livsmedelsprodukter 

som var bra och vilken påverkan det hade på blodsockret i kroppen. 

Förbättringar som lägre kolesterolvärde, blodtryck och blodsocker gav patienter större 

motivation till att fortsätta leva en hälsosam livsstil (Laursen et al., 2017; Visram et al., 

2008; Wermeling et al., 2014). Möjligheten att få ställa frågor om sin sjukdom till 

vårdpersonalen gav en trygghet. Många uttryckte svårigheter i att hantera sin sjukdom och 

fäste därför stor vikt vid sin läkare för råd om kost och egenvård. 

Trots att flera uppskattade läkarens tid och uppmärksamhet kring deras 

sjukdomstillstånd var det svårt för dem att följa kostrekommendationerna i det dagliga livet 

(Visram et al., 2008; Wermeling et al., 2014). Begränsningar i kosten fick en del patienter 

att bli påminda om sin sjukdom och upplevde därför en otrygghet när vårdpersonalen 

visade dramatiska bilder på diabeteskomplikationer. Flera ansåg bilderna som olämpliga 

och uppgav att de istället fick motvilja till att följa vårdpersonalens rekommendationer 

kring kosten. 

    Arana, Valderas & Solomon (2019) beskriver i en studie att patienter önskar att de hade 

fått mer rådgivning kring kosten från vårdpersonalen. De ansåg att sjuksköterskorna inte 

hade tillräckligt med kunskap om kosten vilket skapade en förvirring när de gav 

information som var motsägelsefull. På grund av den begränsade tiden fick patienterna inte 

möjlighet att ställa frågor och få svar på deras funderingar kring sin kost, istället fick de 

med sig broschyrer som innehöll kostrekommendationer vilket gav en besvikelse.  

  
 

7.2.1 Familj och matkultur 

I resultatet uppgav deltagarna en stark vilja att ändra sina matvanor men upplevde deras familj 

och matkultur som ett hinder (Ahlin & Billhult, 2012; Purcell & Cutchen 2012; Visram et al., 

2008). Vårdpersonalens kostrådgivning var övertygande i teorin men orealistisk i praktiken. 

Deltagarna uppgav att det var särskilt svårt att hålla sig till den strikta kosten på grund av 

sociala aspekter, speciellt vid sociala umgängen i det dagliga livet när alla i deras omgivning 
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åt ohälsosam mat. Eftersom både miljön och det sociala livet påverkade deltagarnas val av 

kost betraktade många det som omöjligt att följa läkares rådgivning när de väl var hemma. 

Trots insyn kring allvaret att ändra om sina kostvanor hade familjen och matkulturen en 

påverkan på deras val (Ahlin & Billhult, 2012). Familjen kunde också användas som ursäkt 

för att själva fortsätta med sina ohälsosamma matvanor. Många satte familjens behov i första 

hand och menar att de inte hade tid för sig själv. Den inre kampen mot frestelser var också 

svårt vid sociala sammanhang, då andras engagemang också blev mer uppenbara när de 

försökte köpa något som var lämpligt att äta eller som hade lågt sockerinnehåll vilket skapade 

en tvetydig känsla för patienten eftersom de ville anpassa sig efter omständigheterna och 

passa in i gruppen. Att behöva styras av olika val skapar mycket förtvivlan och tankar hos 

många patienter, eftersom de måste göra svåra val för att ha kontroll över sin sjukdom. 

 

7.3 Skam och skuld kring en livsstilsförändring  

Flera artiklar belyser patienters upplevelse av skam och skuldkänslor i relation till sin diabetes 

(Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; Purcell & Cutchen 2013; Sebire et al., 2018; 

Wermeling et al., 2014). Sjuksköterskor som var tillrättavisande och indikerade att 

sjukdomstillståndet var självförvållat skapade en oro som gjorde att patienterna valde att inte 

komma på återbesök. Patienter beskrev att det var viktigt att sjuksköterskan hade ett öppet 

förhållningssätt och inte var fördomsfull under det rådgivande samtalet, då det kunde påverka 

deras motivation och inställning till en livsstilsförändring. Sjuksköterskans närvaro var 

betydelsefull för patienternas trygghet så att de öppet kunde diskutera sina utmaningar.  

Det fanns ett stigma kring diabetes som gör att patienter valde att inte engagera sig i sin 

egenvård (Brobeck et al., 2014; Visram et al., 2018). Patienter uttryckte känslan av skam över 

att sjukdomstillståndet var självförvållat. De flesta ville inte delta i ett utbildningsprogram på 

grund av rädslan för andras fördomar och tankar. Andra patienter hemlighöll sin diagnos på 

grund av skamkänsla.   

Känslan av skam hade en negativ effekt och blev ett hinder för hur patienterna hanterade 

sin diabetes (Sebire et al., 2018; Purcell & Cutchen, 2013). Men känslan av skam kunde också 

omvandlas till en drivkraft. Skuldkänslor blev istället en motivation som gjorde att de kunde 

ta sig an en livsstilsförändring, exempelvis blev en ohälsosam kost en motivationsfaktor då 

patienterna upplevde att de var tvungna att bränna bort kalorierna som ätits. 
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En livsstilsförändring är en lång och svår process, patienterna var tvungna att ha en inre 

vilja till förändring och själva ta ansvar för deras handlingar (Brobeck et al., 2014). Utan hjälp 

från vården var de svårt för dem att komma ur sitt mönster och göra en förändring. 

Läkare visade dramatiska bilderna på komplikationer i syfte att få patienterna att inse 

allvaret och göra en livsstilsförändring, den skrämseltaktiken var inte alls hjälpsam utan 

tvärtom upplevdes det som förolämpande (Wermeling et al., 2014). En annan studie visade 

dock motsatsen, där beskrevs att rädsla för utveckling av komplikationer blev en motiverande 

faktor. Bilder på komplikationer gav skrämmande varningssignaler som ökade patienternas 

motivation till en livsstilsförändring (Visram et al., 2018). 

Det framgick även en rädsla för att få diabeteskomplikationer (Arana et al., 2019; Purcell 

& Cutchen, 2013; Sebire et al., 2018). Att se anhöriga med diabetes drabbas av svåra 

komplikationer fick många patienter att inse innebörden av en livsstilsförändring. Flera 

patienter var också rädda för att bli svårt sjuk och inte ha förmågan att ta hand om sin familj. 

Många ville därför leva ett hälsosamt liv för att minska medicinering och insulindos. 

Andra deltagare såg inte hälsofördelarna med de rekommenderade åtgärderna eftersom de 

ansåg att de redan levde ett bra liv (Ahlin & Billhult, 2012; Sebire et al., 2018). Det framgick 

att vissa deltagare utvecklade en passivitet och var ovilliga att förändra deras levnadsvanor. 

Främsta orsaken var att patienterna kände att det var meningslöst att ändra på sin livsstil. 

  

 

7.4 Behovet av stöd från vårdgivare och utomstående  

Patienter beskriver att stöd från vårdgivare och utomstående var en viktig faktor till en 

livsstilsförändring (Brobeck et al., 2014; Purcell & Cutchen, 2013). 

I studien Brobeck et al. (2014) visade resultatet att patienternas samtal med vårdgivare om 

en livsstilsförändring skapade en känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Patienterna 

hade ett behov av att samtala med någon om deras vilja av att göra en livsstilsförändring. 

Samtalen och stödet från sjuksköterskan om deras egna mål och en livsstilsförändring gav 

dem en inre kraft till att ta sig an en livsstilsförändring. De gjorde att patienterna inte längre 

kände sig ensamma i sin process. Att få hjälp och stöd från en helt utomstående person som 

inte var dömande ansågs vara viktigt. Närstående kunde ha höga förväntningar som ibland 

inte gick att uppnå, vilket resulterade i en besvikelse om patienten inte lyckades uppfylla 

dessa mål. 

 I studien Purcell och Cutchen (2013) var det tvärtemot där blev familj och vänner en 

drivkraft, de beskriver att stödet från andra var en central punkt i att upprätthålla en 
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livsstilsförändring. Patienterna fick ett emotionellt stöd i sin religion där de fann tröst i att gud 

skulle hjälpa dom igenom sjukdomen, andra patienter fick emotionellt stöd genom 

supportgrupper i sin kyrka där de kunde träffas och dela sina tankar om sin diabetes. 

Deltagarna hittade stöd från utbildningsprogram där de träffade andra diabetespatienter, 

gemenskapen blev en motiverande faktor och deltagarna såg fram emot att träffa andra 

personer i samma situation (Laursen et al., 2017; Odgers-Jewell, Isenring, Thomas & 

Reidlinger, 2017; Visram et al., 2008). Patienterna beskrev hur viktigt det var att kunna dela 

med sig av sina tankar och lära sig utav andra personer som gick igenom samma sjukdom.   

För många patienter var det även viktigt att ha ett tillitsfullt band med sin vårdgivare 

(Brobeck et al. 2014; Wermeling et al., 2014). Flera patienter hade en nära relation med deras 

vårdgivare och upplevde att de kunde vara ärliga och öppna med sina sjuksköterskor. Att 

samtala med en helt främmande person om deras personliga problem var skrämmande men 

utvecklingen av tillit underlättade den processen. Det var även viktigt att sjuksköterskan 

visade sin närvaro för att patienterna skulle få en bekräftelse att de var på rätt väg i 

förändringsförloppet. 

     I Laursen et al. (2017) hade sjuksköterskan en personcentrerad vård som hade en positiv 

effekt och som var uppskattad. Att lyssna och ge utrymme för patienterna att dela sina 

personliga berättelser och prata om deras egna utmaningar gav en trygghet. 

Ordval i kommunikationen är ytterst viktigt, vårdgivare som talade på ett nedlåtande sätt 

om patienternas vikt skapade en känsla av otrygghet (Wermeling et al., 2014). Tillit och 

vilken typ av relation de hade med sin vårdgivare var avgörande för hur bekväma de var med 

tillsägelser eller kritik. Patienter beskriver att de ibland kunde uppskatta en tillrättavisning 

från sin läkare om de hade misskött sig, eftersom det var för deras eget bästa.  

 

8. Diskussion 

I Metoddiskussionen presenteras författarnas tillvägagångssätt i litteraturöversikten, här 

redogörs vilka styrkor och svagheter som kan påverka litteraturöversiktens innehåll. Orems 

egenvårdsteori diskuteras i resultat utifrån flera olika studier. I resultatdiskussionen har 

författarna valt att diskutera mer djupgående kring faktorer som påverkar vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska. Författarnas resultatdiskussion belyser bemötande, språk 

och kommunikationens betydelse för vårmötet, känslor kring livsstilsförändring, stöd och 

personcentrerad vård samt tidens betydelse för vårdmötet.  
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8.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att skapa en överblick kring hur patienter med diabetes 

mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar utifrån Fribergs (2017) metod. Vid sökning 

uppmärksammade författarna att diabetes är ett väl utforskat område då de fick en 

överväldigande mängd träffar. Författarna var därför tvungna att begränsa antalet träffar med 

att minska tidsintervallen. Till en början valde författarna en avgränsning på fem år för att 

minska antalet träffar, men insåg att det var en svaghet då tidsintervallen var för snäv och 

exkluderade allt för många artiklar. Således kom författarna överens om att öka tidsspannet 

till elva år, litteraturöversikten innehåller därför artiklar publicerade mellan år 2008 – 2019. 

Författarna såg begränsningen på tidsaspekten elva år som en styrka då litteraturöversikten 

grundade sig i aktuell forskning som gav en bra överblick på hur kunskapsområdet såg ut, 

utan att exkludera allt för många artiklar. Vid val av artiklar tänkte författarna på att inte låta 

deras förförståelse påverka urvalet av artiklarna, detta genom att endast välja sökord som var 

relevanta till syftet på litteraturöversikten. Många artiklar exkluderdes som inte besvarade 

syftet för att vårt förförståelse inte skulle påverka resultatet. Författarnas valde därför sökord 

som endast är formulerade utifrån syftet.  

För att hitta relevanta artiklar krävs det att man använder synonymer och sätter samman 

sökorden på olika sätt (Östlundh, 2017). Detta gjordes med operatorn AND från boolesk 

sökteknik kombinerat med ämnesord framtagna av MeSH termer. Författarna begränsade 

sökningen ytterligare för att reducera antalet träffar till en hanterbar mängd med fulltext, 

peer Review och engelska. Ingen geografisk begränsning gjordes men åtta av tio utvalda 

studier är genomförda i Europa, detta var omedvetet. Författarnas exkludering och smala 

sökning vid insamling av resultat artiklar kan vara en nackdel eftersom material som kan 

ha varit betydelsefullt för litteraturöversiktens innehåll sållas bort. 

Trots begränsningen hade författarna ett stort material att läsa, total lästes 56 artiklar innan 

de slutgiltiga tio kvalitativa artiklarna valdes ut. Motivet till en kvalitativ ansats grundar sig i 

det valda syftet. För att kunna undersöka en upplevelse av en livsstilsförändring krävdes 

beskrivande studier. Friberg (2017) förklarar att kvalitativa studier är relevanta att tillämpa 

vid undersökning av en persons upplevelser och subjektiva erfarenheter, författarna ser därför 

en styrka i urvalet av artiklar. 

Databaser som användes var Pubmed, Cinahl Complete samt Nursing And Allied 

Database. Varför det blev tre olika databaser var för att författarna från början sökte artiklar i 

Cinahl och Nursing And Allied Database där genererade sökorden bra träffar men artiklarna 
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erhöll inte en god kvalité. Fem resultatartiklar som besvarade syftet exkluderades under 

arbetets gång på grund av bristande kvalitet och svårighet av redovisning i resultat. 

Författarna gjorde därav nya sökningar på Pubmed där de hittade en relevant artikel som 

valdes ut. Tre olika databaser ger ett bredare spektrum på hur forskning råder kring patienters 

upplevelse av diabetes mellitus typ 2. Författarna har i sökning av artiklar varit noga med ett 

kritiskt förhållningssätt och att undvikit ett selektivt urval 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vid analys och tematisering var artiklarna 

tvungna att översättas från engelska till svenska. Författarna hade intentioner i att ge en så 

korrekt översättning som möjligt, för att inte misstolka artiklarnas innehåll läste författarna 

igenom artiklarna individuellt och diskuterade hädanefter om de uppfattat artiklarna på ett 

likadant sätt. Författarna gick även igenom artiklarna ett flertal tillfällen, vid svåra ord och 

meningar har författarna tagit hjälp av lexikon.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Bemötande 

Vårdrelation var en tydlig och central del som genomsyrades i hela litteraturöversikten. 

Resultatet visade att vårdgivarens bemötande var betydande för patientens hantering av sin 

diabetes. Det framgick att vårdgivare som var fördomsfulla, tillrättavisande eller indikerade 

att sjukdomstillståndet var självförvållat påverkade patienternas inställning till en 

livsstilsförändring väldigt negativt. Avsaknad av empati för patientens hälsotillstånd och ett 

dåligt bemötande påverkade patienters val av att engagera sig i sin egenvård. 

Fossum (2014) påpekar att vårdgivarens sätt att välkomna patienten och visa sin närvaro 

genom att ha ögonkontakt har en inverkan i hur väl patienten upplever att den blivit 

mottagen under besöket. Patientens uppfattning av mötet påverkas redan under de första 

minuterna (Poskiparta, Liimatainen, Kettunen & Karhila, 2001). Mötet är avgörande för att 

kunna etablera en tillitsfull och bra relation med patienten. Sjuksköterskans 

förhållningssätt och bemötande är betydande för huruvida patienten tar till sig rådgivning 

om en livsstilsförändring. 

Hur vårdgivare utnyttjar de första delen av samtalstiden är avgörande för vad patienten 

tar med sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är svårt att skapa goda förutsättningar för 

patienten om vårdmötet är hårt styrt och har en rutinmässig ton. När samtalet utgår från 

givna rutiner blir det lätt att den medicinska delen överröstar samtalet vilket kan resultera i 
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att patientens livsvärld förbises och individens enskilda hälsa och välbefinnande går 

förlorad. 

      Författarnas erfarenheter från primärvården var att många patienter inte var ärliga eller 

vågade vara uppriktade vid frågor på årskontrollen. Trots att kliniska resultat som högt 

blodsocker och höga midjemått indikerade att patienter inte alls skötte sin egenvård uppgav 

flera patienter att de hade ändrat på sina levnadsvanor. Författarna gör tolkningen att 

patienter inte kommer vara ärliga om de inte har ett förtroende för vårdgivaren där de möts 

av en acceptans oavsett om de lyckats ändra på sina levnadsvanor eller inte. Ett dåligt 

bemötande från vårdgivaren där de ignorerar, underskattar eller förlöjligar patienter gör att 

många väljer att inte öppna upp sig om sin situation. Vårdmötet kan då inte nå en nivå där 

patienten känner sig tillräckligt trygg med att dela med sig av sina känslor, som i sin tur 

leder till att syftet med omvårdnaden inte kan uppnås. En god och nära relation med 

vårdgivaren får patienterna att vara uppriktiga och ärliga. 

Sörman (2006) beskriver att vårdpersonal som inte visar förståelse och är dömande 

skapar en oro och rädsla hos patienter, vilket resulterar i att patienter inte vågar berätta om 

sina utmaningar och svårigheter i sin process att genomföra livsstilsförändringar. Många 

patienter väljer därför att inte ställa frågor till vårdgivare om deras funderingar, vilket 

resulterar i en cirkel av samma gamla levnadsvanor och ohälsosam livsstil. Vårdgivarens 

närvaro och stöd är därför viktigt för att patienter ska kunna genomgå en 

livsstilsförändring. 

8.2.2 Språk och kommunikationens betydelse för vårdmötet 

Resultatet i litteraturöversikten visar på att patienter som genomför en livsstilsförändring är 

i behov av stöd och rådgivning. Mötet med sjuksköterskan var en betydande faktor för 

livsstilsförändring. Rådgivning om kost och fysisk aktivitet stärktes patientens förmåga att 

hantera sin egenvård. Kommunikation mellan patient och vårdgivare är essentiell för att 

patienten skall få de resurser och den vård som behövs. 

Författarna tolkar att språkbarriärer mellan sjuksköterska och patienten kan utgöra ett 

hinder för kommunikationen. Patienter som inte talar svenska får svårigheter att förstå 

sjuksköterskan under ett rådgivningssamtal. Kommunikationssvårigheter kan påverka hur 

patienter tar till sig information och hur den implementeras i vardagen. 

Detta styrks av Fernandez et al., (2011) som beskriver att språkbarriärer mellan patient 

och vårdgivare påverkar samtalet. Kraftiga språkbarriärer kan för patienter innebära en 

sämre hälsa. Studier påvisar att spansktalande patienter med dålig engelska i USA hade 
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sämre kontroll på sitt blodsockervärde än patienter med vårdgivare som talade samma 

språk. Är sjuksköterskan inte pedagogisk vid ett rådgivningssamtal finns det en chans att 

patienten inte förstår innebörden av livsstilsförändringen och tar den därför inte seriöst. 

Vårdgivare måste se till att informationen som förmedlas förklaras på ett utförligt sätt för 

att patienten ska kunna implementera den i sin vardag. Kommunikation och kunskap är 

avgörande för en adekvat omvårdnad som kan stärka en persons självkänsla. 

En god kommunikation med patienten leder oftast till god kunskap som är viktigt för att 

patienten ska kunna hantera sin sjukdom (Siminerio, Funnell, Peyrot & Rubin, 2007). Det 

underlättar även för patienten att vara delaktig i sin vård och stärker känslan av autonomi 

(Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskan bör veta hur den ska förmedla information till 

patienten. En öppen dialog leder till delaktighet och självbestämmande. Rådgivning och 

rekommendationer från sjuksköterskan är en viktig del för att kunna främja patientens till 

att genomföra livsstilsförändringar. 

 

 

8.2.3 Känslor kring livsstilsförändring 

Ljung, Olsson, Rask och Lindahl (2013) visar i sin studie att en livsstilsförändring präglas av 

både positiva och negativa känslor och upplevelsen kan vara väldigt individuell. Enligt Orems 

(2001) egenvårdsteori berörs hälsa utifrån fysiska, psykiska och samhälleliga dimensioner 

(Ewles & Simnett, 2005). 

Därför påverkas patientens hälsa också av erfarenheter värderingar och förväntningar. Inom 

primärvården rekommenderas livsstilsförändringar till patienter med diabetes för att minska 

symtomen till komplikationer och enlighet med hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) där 

syftet är att minska lidande och främja patientens hälsa. Detta problematiserar enligt resultat i 

litteraturöversikten då det framgår att patienter upplever, ångest, skuld och skam. Många 

patienter som har diabetes typ 2 har oftast en högre risk att få psykisk ohälsa och upplever en 

lägre livskvalitet i samband med sjukdomen (Mosand & Stubberud, 2011). 

 

8.2.4 Stöd och personcentrerad vård  

Resultatet påvisade vårdrelationens betydelse för att patienter ska kunna genomgå en 

livsstilsförändring. De flesta kände ensamhet och behövde stöd från utomstående eller 

vårdgivare för att kunna hantera sin sjukdom. Många patienter fann det svårt att sköta sin 

egenvård utan att få någon hjälp från vården. Detta stöds av Pooley, Gerrard, Hollis, 

Morton och Astbury (2001) där framkom det att det fanns ett behov av stöd för att kunna 
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genomgå en livsstilsförändring. Eftersom patienten gör kontinuerliga vårdbesök är det 

viktigt att sjuksköterskan visar stöd genom visa sin närvaro och lyssna på patienten. 

Patientens verklighet kan vara komplex därför är vårdrelationen betydelsefull för patienten 

och det kräver att vårdgivaren har ett öppet förhållningssätt för patientens värld (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 Vårdgivare ska se patienten bortom deras sjukdomstillstånd, alla människor är unika och bör 

därför bemötas individuellt (Willman, 2014). Sjuksköterskan måste lära känna sina patienter 

för att kunna erbjuda en individanpassad vård där patientens egna berättelser och behov sätts i 

centrum.   

Sjukvårdspersonalen är enligt Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) skyldiga att ge en 

individanpassad vård utifrån patientens behov och förutsättningar. För att kunna ge en 

individanpassad vård behöver sjuksköterskan se patienten ut ett holistiskt perspektiv 

(Willman, 2014). Vårdgivare ska se patienten bortom deras sjukdomstillstånd, alla människor 

är unik och bör därför bemötas individuellt. Sjuksköterskan måste lära känna sina patienter 

för att kunna erbjuda en individanpassad vård där patientens egna berättelser och behov sätts i 

centrum.  

 

8.2.5 Tidens betydelse för vårdmötet  

Samtal är en viktig punkt för att kunna ge en personcentrerad vård (Orem, 2001). Att 

identifiera patientens behov är viktigt för att hjälpa patienten att kunna hantera sin egenvård. 

Det krävs ett samarbete med vårdgivaren för att patienten ska få motivation och förmåga att 

genomföra livsstilsförändringar.  

Litteraturöversiktens resultat visar på att den personcentrerade vården var bristande, 

patienter upplevde att de saknade den information och kunskap de behövde från vården för att 

ha kunna ändra på sina matvanor. Vid rådgivningssamtal upplevde patienter en förvirring när 

sjuksköterskorna de gav olika budskap. På grund av tidsbristen fick patienterna inte möjlighet 

att ställa frågor om kosten istället fick de med sig broschyrer som var tänkt att hjälpa de ändra 

på sina matvanor.  

Detta utmärktes även sig i studien Jansink, Braspenning, Weijden, Elwyn och Grol (2010), 

där rapporterade sjuksköterskor att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna upprätthålla 

en effektiv livsstilsrådgivning. Bristen på tid under rådgivande samtal gjorde det svårt för 

sjuksköterskorna att kunna förse patienten med tillräcklig kunskap och utbildning. Detta 

påverkade patienternas inställning och motivation till att ändra livsstil och sköta sin egenvård. 
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Dellasega, Anel-Tiangco & Gabbay (2011) beskriver att sjuksköterskor som avsatte sin tid 

och lyssnade på patienten gav en positiv inverkan, då patienten tog till sig informationen och 

implementerade det i vardagen och hade därmed en bättre hantering av sin egenvård. Ett gott 

bemötande och kommunikation från vårdgivaren gjorde att patienterna kände sig bekväma 

med att fråga om hjälp. Den god vårdrelation resulterade i att patienternas kunskap ökade, de 

kunde då själva ta beslut om realistiska mål med sjuksköterskans stöd som resurs.  

Orem (2001) beskriver att samverkan mellan vårdgivare och patient speglas i omvårdnaden 

och egenvård. Att skapa en god och tillitsfull relation med patienten är viktigt med tar tid att 

bygga upp. 

Sjuksköterskan måste avsätta tid och lyssna på patienten. Skärsäter (2014) beskriver att 

en göra en livsstilsförändring är stressigt och en svår balansgång som kräver tid och 

tålamod. En dålig vårdrelation minskar patientens motivation till hantering av egenvård, 

detta i sin tur leder till komplikationer som påverkar patientens hälsa, livskvalite och 

välbefinnande.   

 

8.3 Kliniska implikationer  

 Genom denna litteraturstudie kan personer som arbetar inom hälso- och sjukvården få en 

ökad förståelse för patienters upplevelse av en livsstilsförändring. I litteraturöversikten 

framgår det tydligt att diabetes typ 2 patienter är en negligerad grupp som saknar den 

information och kunskap de behöver från vårdens sida för att kunna hantera sin egenvård och 

göra en livsstilsförändring. Vårdpersonal tenderar att kräva att patienter ska ändrar på sina 

levnadsvanor, men det är inte alltid så enkelt. En livsstilsförändring är en lång och svår 

process, vårdgivare måste ha en förståelse för vilka faktorer som kan påverka patienternas 

inställning och motivation till att göra ändring på levnadsvanor. Alla patienter har inte samma 

resurser och förutsättningar, en personcentrerad vård är därför ytterst nödvändig för att kunna 

erbjuda en god vård. Genom att ge en personcentreradvård kan man förebygga komplikationer 

som i längden kan innebära ekonomiska utgifter både för individen och samhället. 

 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversiktens resultat visar att det mest optimala redskapet för att reglera 

blodsockernivån hos patienter med diabetes typ 2 är en livsstilsförändring. Forskning påvisar 

att sociala ojämlikheter i samhället som att vara ekonomisk utsatt påverkar graden av att leva 

en hälsosam livsstil då det kan vara dyrt är äta hälsosam kost. Författarna tycker därför att det 
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vore intressant att forskning sker kring samband mellan ekonomisk utsatthet och utveckling 

av diabetes typ 2.  

 

9. Slutsats  

Litteraturöversiktens ändamål var att belysa hur patienter med diabetes mellitus typ 2 

upplever livsstilsförändringar. En livsstilsförändring är en lång och individuell resa. Förutom 

den fysiska belastningen diabetes har på patienten innebär sjukdomen också en psykisk 

påfrestning. Att ändra levnadsvanor i form av kost, fysisk aktivitet och att ständigt övervaka 

sin blodsockernivå är inte alltid så enkelt. Resultatet visade att övergången från ohälsa till 

hälsosam livsstil är en svår process som medför många känslor. Det framkom stora skillnader 

i patienternas motivation och inställning till att ändra på sina vanor. Äldre och svårt sjuka 

patienter hade en negativ inställning till fysisk aktivitet jämförbart med yngre och måttligt 

sjuka patienter. Flera patienter upplevde skam och skuldkänsla över sitt sjukdomstillstånd, 

detta påverkade dem negativt och blev ett hinder för hur de hanterade sin egenvård. 

Livsstilsförändringen var utmanande för patienter som kände sig ensamma i sin process. Stöd 

och rådgivning från vårdgivare och personer i liknande situationer upplevdes därför som 

positivt och gav patienterna motivation att sträva efter att leva en hälsosammare livsstil. 

Sjuksköterskor behöver redan tidigt etablera en god och tillitsfull relation med patienten så att 

patienten får ett bra stöd i sin vårdprocess. I resultatet framkom att det saknades tydliga 

riktlinjer kring egenvårdsrådgivning i kombinationen med vårdbesöken på grund av avsaknad 

tid. Tid var en betydande faktor för att sjuksköterskan ska kunna ge patientundervisning för 

att öka patientens kunskap om sjukdomen som är viktigt för deras hantering av egenvård. 

Brist på tid resulterade till avsaknad kunskap och egenvårdsbrist som påverkade patienternas 

inställning till att ta sig an livsstilsförändringen. 
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broschyrer som innehöll 

kostrekommendationer. Patienterna 

utryckte över lag en besvikelse och 

önskade att de istället hade fått 

rådgivning kring sin kost från 

sjuksköterskan. 
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