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Sammanfattning 
Bakgrund:       Den kroniska sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2 ökar och patientgruppen 

återfinns i vårdens alla instanser. Det innebär utmaningar för både vården 

och den drabbade, då sjukdomen kräver livslång behandling med 

hantering av egenvård och återkommande livsstilsförändringar. 

Personcentrerad vård, information, pedagogik och att främja hälsa är 

några av sjuksköterskans kärnkompetenser. Dessa har stor betydelse för 

att stödja egenvård hos patienter med kronisk sjukdom. Personcentrerad 

vård grundar sig i delaktighet och sjuksköterskan behöver därför se den 

unika livsvärlden.   

Syfte:               Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxna personers 

inställning till och upplevelser av förändring i samband med att leva med 

Diabetes Mellitus typ 2. 

Metod:              En litteraturöversikt gjordes med sökningar i databaserna CINAHL 

Complete och MEDLINE. Utvalda artiklar var av kvalitativ metod. 

Resultat:          Fyra huvudteman identifierades med respektive underteman; Att känna 

chock, uppgivenhet och tvivel men försöka se möjligheter och nå 

acceptans, underteman: Att känna rädsla, oro och hot samt Att känna 

skuld och skam. Att känna hinder och krav i vardagen. Att återskapa 

kontroll i livet genom information och kunskap, undertema: En förändrad 

inställning efter vändpunkt i livet. Att bli bemött utan att bli sedd. 

Diskussion:     Resultatet diskuterades primärt utifrån Meleis transitionsteori. Författarna 

diskuterade olika hämmande respektive främjande faktorer i förhållande 

till transitionsprocessen. I resultatet återfanns starka känslor som 

hämmade acceptans av diagnosen vilket försvårade livsstilsförändringar. 

samt att personernas individuella behov och livssituation inte 

uppmärksammades av vården. Främjande faktorer var personernas 

förmåga att utveckla sin identitet i förhållande till sin sjukdom och att 

vändpunkter i livet genererade nya insikter. Sjuksköterskans roll 

diskuterades utifrån att forma en förtroendefull vårdrelation och skapa 

personcentrerad vård genom delaktighet. 
Nyckelord:         Diabetes Mellitus typ 2, upplevelser, förändring, inställning. 



  
 
 

 

Abstract 
Background:      The chronical disease Diabetes Mellitus type 2 (DMT2) is increasing and 

its patients are found in every part of the health care sector. Resulting in 

challenges for both the health care sector and the patients as it requires 

lifelong treatment including selfcare. A person oriented care, 

information, pedagogy and the support of health are a few of a nurse’s 

key competences. These are significant to support selfcare among 

patients with chronical diseases. Individual focused care is based on 

dialogue and the nurse therefore must appreciate the patients unique life 

world. 

Aim:                      To describe adult’s attitudes and experiences in relation to changes 

ensuing as a consequence of living with DMT2. 

Method:             A literature review was carried out in the databases CINAHL Complete 

and MEDLINE. The articles selected employed a qualitative method.  

Results:               Four main themes was identified with the following sub-themes: To 

perceive chock, resignation and doubt but trying to see the opportunities 

and accept the diagnose; sub-theme: To perceive fear, concern and 

threat and To feel guilt and shame. To experience difficulties and 

demands in every-day life. To regain control through information and 

knowledge, sub-theme: A changed attitude following a turning point in 

life. To be treated without being recognized.   

Discussion:        The result of the review was primarily discussed with Meleis’ theory on 

transition. The authors addressed various repressive and promoting 

factors in relation to the transition process. Strong emotions make it more 

difficult to accept the diagnose. Other repressive factors was the 

healthcare providers’ failure to recognize the patients’ individual needs. 

The ability to develop the patients’ identity in relation to the diagnose 

and turning points in life generated insights which endorsed the 

transition. Forming a trustful care relation and to implement a person 

oriented care through dialogue was discussed within the nurse’s role. 

Keywords:         Diabetes Mellitus type 2, experiences, change, attitudes. 



  
 
 

 

   

Innehållsförteckning 

INLEDNING	..................................................................................................................................................	1	

BAKGRUND	.................................................................................................................................................	1	

DIABETES MELLITUS TYP 2 ............................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

SYMTOM OCH KOMPLIKATIONER .............................................................................................................. 1 

KRONISK SJUKDOM ................................................................................................................................ 2 

SJUKSKÖTERSKANS ANSVARSOMRÅDE .................................................................................................... 3 

DET VÅRDANDE MÖTET MELLAN SJUKSKÖTERSKA OCH PATIENT ................................................................ 3 

BEHANDLING OCH EGENVÅRD ................................................................................................................. 4 

HÄLSA, LIVSVÄRLD OCH LEVD KROPP ....................................................................................................... 4	

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 5	

SYFTE	..........................................................................................................................................................	5	

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT	................................................................................................................	5	

METOD	.........................................................................................................................................................	7	

					DATAINSAMLING	................................................................................................................................................	7	

					URVAL	.................................................................................................................................................................	8	

					DATAANALYS	......................................................................................................................................................	9	

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN	...............................................................................................	9	

RESULTAT	.................................................................................................................................................	10	

ATT	KÄNNA	CHOCK,	UPPGIVENHET	OCH	TVIVEL	MEN	FÖRSÖKA	SE	MÖJLIGHETER	OCH	NÅ	ACCEPTANS	..........	10 

Att känna rädsla, oro och hot ........................................................................................................ 11 

Att känna skuld och skam ............................................................................................................. 12	

ATT	KÄNNA	HINDER	OCH	KRAV	I	VARDAGEN	.................................................................................................	12	

ATT	ÅTERSKAPA	KONTROLL	I	LIVET	GENOM	INFORMATION	OCH	KUNSKAP	....................................................	14	

En förändrad inställning efter vändpunkt i livet ............................................................................. 15	

ATT	BLI	BEMÖTT	UTAN	ATT	BLI	SEDD	.............................................................................................................	15  	

DISKUSSION	.............................................................................................................................................	16	

METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 16	

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 18	

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 23	

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................... 24	

SLUTSATS	.................................................................................................................................................	24	



  
 
 

 

REFERENSFÖRTECKNING	.....................................................................................................................	25	

BILAGA 1. SÖKMATRIS	..........................................................................................................................	30	

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT	.................................................	32	



  1 (38) 
 

Inledning 
Under vår utbildning till att bli sjuksköterskor har vi tagit fasta på betydelsen av att det är 

genom patienternas berättelser som vi kan lära oss om upplevelser av sjukdom. Att vara sjuk 

är emellertid en subjektiv upplevelse som kan vara svår att sätta ord på och är nästintill 

omöjligt för en utomstående att förstå. För att erbjuda både kunskap, omsorg och för att 

stärka patientens egna resurser så anser vi att sjuksköterskan behöver ge plats åt individens 

beskrivningar av inställningen till och upplevelsen av att vara sjuk. Genom vårt val av ämne 

hoppas vi åstadkomma en fördjupad förståelse och medvetenhet om vilka förändringar som 

följer med att leva med Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2), en patientgrupp som ökar och 

återfinns i vårdens alla instanser.  

 

Bakgrund 
Diabetes Mellitus typ 2 
DMT2 är den diabetesform som ökar mest såväl nationellt som i ett globalt perspektiv 

(NDR, 2017). I Sverige har cirka fyra procent av befolkningen diabetes och av dessa har 85-

90 procent diagnosen DMT2. Diagnos kan konstateras om faste glukosvärdet i plasma vid 

flera tidpunkter överstiger 7,0 mmol/l, eller om glukosvärdet efter en genomsnittlig måltid 

överstiger 11,0 mmol/l (Ericson & Ericson, 2012). Patofysiologiskt innebär sjukdomen 

kronisk hyperglykemi, det vill säga en förhöjd nivå av glukos i blodet, insulinresistens i 

muskelvävnad och successivt försämrad insulinproduktion. Insulin är ett betydande 

kroppseget hormon som produceras i bukspottkörteln (Efendic, Groop & Östenson, 2005). 

Insulinets huvudsakliga uppgift är att sänka glukosnivån i blodet genom att tillåta att glukos 

transporteras från blodet och in i cellerna. Vid DMT2 är cellernas insulinkänslighet nedsatt 

och det krävs en högre insulinkoncentration än normalt för samma verkan.  

Livsstil, däribland låg fysisk aktivitet, stress, oro och ohälsosamma mat- respektive 

dryckesvanor, som resulterar i övervikt och fetma är bidragande faktorer till att utveckla 

DMT2. Icke livsstilsbundna faktorer är exempelvis en belastande miljö i kombination med 

hereditet (Mulder, 2017). Andra orsaker till att utveckla DMT2 är stigande ålder då både 

insulinproduktionen och insulinkänsligheten minskar (Ericson & Ericson, 2012).  

 
Symtom och komplikationer 
Signifikant för DMT2 är att symtomen oftast kommer smygande under en längre tid 

(Ericson & Ericson, 2012). Flera personer har inga symtom alls utan kan endast ha upplevt 

sig tröttare än vanligt. De första symtomen som framträder är ökad törst och urinmängd, 
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trötthet, avmagring och dimsyn. Genomsnittlig person är över 40 år, överviktig med 

hypertoni eller blodfettsrubbning. Det sker dock en ökning hos yngre personer, orsakat av 

tilltagande övervikt (Mulder, 2017).  

Hyperglykemi kan över tid generera skador på huvudsakligen hjärta, kärl och nerver som 

kan leda till sekundärsjukdomar som hjärtinfarkt och njursvikt. Vanliga komplikationer av 

hyperglykemi är retinopati, neuropati och arteriell insufficiens (Ericson & Ericson, 2012). 

För män förekommer även erektionsproblem. Den vanligaste komplikationen vid 

insulinbehandling är hypoglykemi. Orsaken kan vara för hög dos insulin, ändrade kostvanor 

eller ökad fysisk aktivitet. Några av symtomen är trötthet, koncentrationssvårigheter, 

konfusion och medvetslöshet. 

Enligt statistik från 2014 visade en studie att den sammanlagda kostnaden för behandling 

av DMT2 i Sverige var cirka 11,6 miljarder SEK (Kalkan et al., 2018). En stor 

utgiftskategori av sjukhuskostnaderna utgjordes av behandling av sekundärsjukdomar. 

 

Kronisk sjukdom 
Genom bättre välfärd, utvecklad sjukvård och ett omfattande vaccinationsprogram har 

västvärlden lyckats kontrollerade de smittsamma infektionssjukdomar som dominerade i 

början av 1900-talet. Idag är det istället icke smittsamma-ofta kroniska-livsstilssjukdomar 

som är framträdande (Ringsberg, 2009). Sverige står inför en utmaning att erbjuda vård och 

stödja egenvård hos patienter med kronisk sjukdom. Mönstret finns även i många länder 

utanför västvärlden med en kontinuerlig ökning av kroniska sjukdomar även där (Srintah 

Reddy, 2016). Kronisk sjukdom beskrivs som ett permanent tillstånd som utvecklas över tid 

och kräver livslång behandling (WHO, 2019). WHO delar in dessa i fyra kategorier; 

hjärtkärlsjukdomar, cancer, respiratoriska sjukdomar och diabetes typ 2. 

Enligt Berglund (2011) kan livet med kronisk sjukdom delas upp i ett tillstånd innan 

personen insjuknade och efter som kan upplevas svårt att integrera. Enligt Öhman, 

Söderberg och Lundman (2003) kräver kronisk sjukdom ofta en omformning av identitet 

och anpassning av livssituation. Demain et al. (2015) menar att livet med långvarig sjukdom 

kräver hårt arbete för den drabbade med stora fysiska och psykiska utmaningar. Situationen 

blir en prövning för den redan sårbara patienten. Lundman och Jansson (2007) hävdar att det 

uppstår en form av dissonans när människan ställs inför omtumlande situationer som kräver 

stora beslut. Ahlström (2007) belyser sorgen som uppstår när den sjuke upplever upprepade 

förluster och begränsningar i vardagen med hänseende till kontroll, sociala roller, och status.  
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Sjuksköterskans ansvarsområde  

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och inbegriper det patientnära 

arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Några kärnkompetenser är personcentrerad vård, informatik och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden ska grundas med respekt för patienten oavsett bakgrund 

och tillhörighet. Sjuksköterskan ska värdera självbestämmande, integritet och ha ett 

holistiskt synsätt. Enligt ICN:s Etiska kod är sjuksköterskans ansvarsområde att främja 

patienters hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och stärka hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Yrkesrollen praktiseras både självständigt och i team med 

andra professioner för att skapa en god och säker vårdmiljö. Enligt Kneck, Fagerberg, 

Eriksson och Lundman (2014) behöver sjuksköterskan ha god förförståelse för patienters 

erfarenheter och upplevelser om innebörden av att leva med DMT2, detta för att bättre 

identifiera individens behov och erbjuda adekvat stöd till både patient och närstående. 

 

Det vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient 
Dahlberg och Segesten (2011) skriver att ett optimalt vårdande kännetecknas av flexibilitet, 

där vårdaren möter patienten med genuin nyfikenhet och öppen blick. Genom kunskap, 

följsamhet och att sjuksköterskan är mottaglig för patientens perspektiv så öppnas dörren till 

livsvärlden. Där i rymms erfarenheter av vad ohälsa innebär för just den personen. Ett 

vårdande möte förutsätter att den som lyssnar vill försöka förstå något på ett nytt sätt. Att nå 

dit kräver både mod, tålamod och känslighet. Vårdande möten kan i tid mätt vara både korta 

eller mer omfattande.  

     Sigridur Halldorsdottirs teori ”caring and uncaring”, här översatt till vårdande och icke-

vårdande, utforskar relationen mellan patient och sjuksköterska (Halldorsdottir, 2008). 

Teorin grundar sig något förenklat i de två liknelserna ”bryggan” och ”väggen”. Bryggan 

symboliserar det som kännetecknar ett vårdande möte medan väggen symboliserar vad som 

skapar ett icke-vårdande möte. I mitten av bryggan och väggen finns den sårbara patienten. 

Bryggan står för god kommunikation och belyser att sjuksköterskan behöver vara öppen, 

genuint intresserad, ta moraliskt ansvar för sina handlingar och agera professionellt. Väggen 

står för brister i mötet med patienten som betonas av likgiltighet och avsaknad av 

samhörighet. Här förmedlar sjuksköterskan oengagemang, okänslighet och inhumanitet. 

Bryggan och väggen leder till skilda upplevelser av bemötandet utifrån patientens 

perspektiv. 
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Behandling och egenvård 
Syftet med behandling är att normalisera glukoshalten i blodet och därmed reducera 

symtomen, minimera risk för såväl akuta som sekundära komplikationer och nå en så god 

livskvalitet som möjligt (Ericson & Ericson, 2012). Livsstilsförändringar är det första ledet i 

behandlingen som innebär ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet. En fördelaktig 

fiberrik kost innehåller frukt, grönsaker, balanserade fetter och långsamma kolhydrater. 

Koständring, minskat alkoholintag och ökad fysisk aktivitet sänker blodtrycket och 

normaliserar glukos-och blodfettvärden. Under tiden som livsstilsförändring pågår är det, 

enligt Tierney (2012), viktigt att patienten testar sina blodsockernivåer regelbundet för att 

följa sjukdomens utveckling. Då DMT2 gradvis leder till en försämrad insulinkänslighet och 

nedsatt insulinproduktion kan peroral antidiabetika behövas och tillslut även insulin genom 

subkutan injektion (Ericson & Ericson, 2012). 

Förmågan att kunna leva ett normalt liv påverkas vid kronisk sjukdom (de Ridder, 

Greenen, Kuijer & Van Middendorp, 2008). Det ställer höga krav på den drabbade och 

anhöriga för hantering av egenvård (Wagner, Austin, Davis, Hindmarsh, Schaefer & 

Bonomi, 2001). Egenvård innebär att patienten själv eller med hjälp av närstående utför 

behandling eller hälsovårdsåtgärder som annars skulle ha utförts av sjukvårdspersonal. 

Patienten tar eget ansvar genom att kontrollera symtom, sköta medicinering och anpassa sin 

behandling genom exempelvis livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2017)  

 På samhällsnivå innebär egenvård en avlastning av sjukvården som är hårt pressad av den 

ständigt ökande antalet patienter med kronisk sjukdom (Baumann & Dang Trang, 2012).  

 

Hälsa, livsvärld och levd kropp 
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och beskrivs som en process som rör hela människan 

(Dahlberg och Segesten, 2011). Den är unik för varje individ och påverkas av olika 

situationer. Den upplevda hälsan spänner sig från kroppens biologiska system och 

funktioner till den existentiella upplevelsen av att vara människa. Den som har hälsa önskar 

sig många saker, medan den som inte har hälsa bara har en önskan, och det är den att bli 

frisk. 

Livsvärlden har enligt Dahlberg och Segesten (2011) ingen egen existens och kan därför 

inte skiljas från människan. En persons livsvärld är således unik och omfattar hens 

upplevelse av sig själv i världen men även tillvaron med andra och omgivningen. 

Livsvärlden påverkas ytterligare av tid- och rumsaspekter och den mening som personen 
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tillskriver dessa. Livsvärlden inbegriper även förfluten tid, nutid och framtid. Tidigare 

erfarenheter kan vara så levande att de färgar pågående upplevelser. På samma sätt kan 

tankar om framtiden påverka nuet i den utsträckning att närvaron går förlorad. Båda 

exemplen kan påverka hälsa och livskvalitet negativt. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2011) är kroppen en central punkt som livsvärlden rör sig 

kring. Kroppen skildras som en helhet bestående av fysiska, psykiska och existentiella 

aspekter beroende av varandra. Genom dessa kan vi förstå oss själva och världen. Den levda 

kroppen ses som ett subjekt, som inte kan skiljas från erfarenheter och emotioner. Enligt 

Merleau-Ponty (2006) har människan tillgång till världen genom sin kropp och den är både 

meningsbärande och meningsskapande. Människans upplevelse av sig själv och förbindelse 

till världen blir därmed oviss när kroppen förändras. 

 

Problemformulering 

Den kroniska sjukdomen DMT2 ökar i Sverige och i övriga världen till följd av alltmer 

ohälsosamma levnadsvanor. Sjukdomen kräver livslång behandling och kan leda till 

komplikationer och sekundärsjukdomar. För vården resulterar det i stora utmaningar i form 

av att erbjuda god vård och stödja patientens egenvård. Personcentrerad vård, information, 

pedagogik och att främja hälsa är några av sjuksköterskans kärnkompetenser. Dessa har stor 

betydelse för att stödja egenvård hos patienter med kronisk sjukdom. Att vara sjuk kan vara 

svårt att sätta ord på och nästintill omöjligt för en utomstående att helt förstå. Genom att 

lyssna till patientens berättelse om deras inställning till och upplevelse av förändring i livet 

med DMT2, skapas förutsättningar för att kunna planera och genomföra personcentrerad 

vård grundat i delaktighet. När kroppen förändras i samband med sjukdom påverkas 

människans upplevelse av sig själv. Ett vårdande möte kännetecknas av flexibilitet, där 

sjuksköterskan möter patienten med genuin nyfikenhet och öppen blick. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna personers inställningar till och upplevelser av förändring i 

samband med att leva med Diabetes Mellitus typ 2. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt valdes Meleis transitionsteori för att diskutera och 

problematisera resultatet av litteraturstudien. Meleis beskriver hur transitioner alltid är unika 
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men att de innehåller vissa kännetecken som är signifikanta för en transition (Meleis, 

Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & Schumacher, 2000). Dessa kännetecken kommer användas 

i diskussionen av resultatet.  

 Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom som DMT2 kan utlösa en transition. Teorin 

intresserar sig för förändringar över en viss tid, en utveckling från ett tillstånd till ett annat 

och grundar sig även i livsvärldsbegreppet (Meleis et al., 2000). Transitioner, eller 

övergångar, är en del av livet och aktualiseras i anknytning till utvecklingsstadier och vid 

specifika livshändelser som att bli förälder eller att gå från barn till tonåring. 

Transitionsbegreppet delas in i fyra kategorier: utvecklingsrelaterad, situationsrelaterad och 

hälso- och sjukdomsrelaterad eller organisatorisk transition (Meleis & Schumacher, 2010). 

Hälso- och sjukdomsrelaterad transition förekommer när det uppstår en förändring av hälsa, 

som att få en sjukdomsdiagnos eller genomgå en operation. Synen på hälsa är att den inte 

bara har en definition utan är sammanbunden av många element. Hälsa och välbefinnande är 

målet för omvårdnad och innefattar mer än frånvaro av sjukdom. Alla transitioner är ett 

flöde över tid, vanligtvis pågår flera transitioner samtidigt i livet (Meleis et al., 2000). Från 

de första signalerna på förändring, genom en period av förvirring och instabilitet fram till en 

slutpunkt med förhoppningsvis ny stabilitet. Meleis perspektiv på förändring är enligt 

författarna väsentlig för litteraturstudiens syfte. 

Transitioner är mångbottnade men vissa väsentliga kännetecken har identifierats (Meleis 

et al., 2000). En sådan är medvetenhet som relaterar till kunskap och igenkänning. 

Upplevelser av att befinna sig i en förändringsprocess. Ett annat kännetecken är olika nivåer 

av engagemang och deltagande i förändringsprocessen, som att söka information, utföra 

åtgärder eller ha förebilder.  Förhållanden i samhället kan både främja och hämma 

transition. När en viss transition är stigmatiserade i samhället, har detta en hämmande effekt 

för en sund transition. Ojämlikhet mellan könen är en begränsning på samhällsnivå, som kan 

påverka en transition negativt menar Meleis et al. Jämlikhet kan tvärtom generera ett positivt 

inflytande. Förändring och åtskillnad avser att transition kan generera nya identiteter, 

relationer, roller, förmågor och beteendemönster för personen. Den bidrar till en förändring i 

hur vi känner oss, hur vi uppfattas av andra, hur vi ser på andra individer och vår syn på 

världen. Identitetsutveckling innebär att nya egenskaper har integrerats i identiteten och 

stärker ett hälsosamt utfall av transition. Känna samhörighet med familj och vänner menar 

Meleis et al. utgör ett betydande stöd i vardagen. Sociala nätverk och vårdpersonal är viktiga 

för att få tillgång till rätt information. Att känna sig trygg med vårdpersonal är emellertid 
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avgörande för att våga anförtro sig. Kulturella övertygelser och attityder inom en del 

kulturer kan en viss typ av transition associeras med stigma, vilket hämmar 

transitionsprocessen. Utveckling av självförtroende och hantering av tillvaron, berör vilken 

grad individen förstår de olika processer transitionen medför, hur personen använder sig av 

de resurser som finns samt vilka strategier som brukas för att hantera dessa processer. 

Meleis et al. menar att transitionsprocessen kan generera ny kunskap och förståelse 

användbara i livet med sjukdom. Kritiska punkter och händelser/vändpunkter, ur dessa 

framkommer ofta kritiska vändpunkter som innefattar ökad medvetenhet som kan resultera i 

ett mer aktivt hanterande av sin transition där nya rutiner och förmågor framträder. Mening, 

innefattar den mening som individen tillskriver transitionen och de händelser som följer med 

transitionen. Att finna mening främjar en sund transition. Motsatsen kan vara hämmande. 

Meleis och Schumacher (2010) menar att vissa transitioner är mer genomgripande än 

andra, som att drabbas av sjukdom där en ökad sårbarhet följer med negativ inverkan på 

livskvaliteten. Det som kan påverka transitionsprocessen är exempelvis mening, 

kunskapsnivå, förmågor, omgivande miljö, emotionellt och fysiskt välbefinnande. När en 

människa ställs inför en stor omställning behöver personen kunna ta sig an ny kunskap, 

förändra sitt beteende och på så vis lära sig hantera en ny livssituation. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i att stödja individen i denna övergångsprocess. Enligt Meleis och Schumacher 

kan en transition få olika utgångar. En lyckad sådan genererar stärkta förmågor, ökad 

självinsikt som stärker hälsa och välbefinnande. Motsatsen kan innebära förlorad trygghet 

och identitet som resulterar i ohälsa och lidande.  

 

Metod 
Litteraturöversikt har valts för att reflektera ett aktuellt kunskapsläge avgränsat genom 

författarnas syfte (Friberg, 2017). Inom ramen för denna litteraturöversikten har författarna 

sammanställt kunskap inom vårdvetenskap utifrån tio kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar.  

 

Datainsamling 

Författarna använde databaserna CINAHL Complete och Medline för litteratursökning. 

CINAHL valdes då den tillhandahåller studier inom omvårdnadsforskning (Östlund, 2017). 

Medline innehåller en stor mängd artiklar inom biomedicin och hälsa (EBSCO, 2019). För 

korrekt översättning av sökord till engelska samt för att hitta användbara termer applicerbara 
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i databassökningar användes uppslagsverket Svensk MeSH; Medical Subject Headings. 

Valda sökord utgick från syfte och problemformulering och var: diabetes mellitus type 2, 

diabetic patients, attitude to illness, quality of life, patient attitudes, life experiences, patient 

experience, life change events, life style changes, life style, adaptation psychological, 

experience*, living, diabetic patient*, emotions och emotional adjustment. I båda 

databaserna gjordes fritextsökningar, i CINAHL användes life experiences, adaption 

psychological, experience* och living. I Medline användes patient attitude*, diabetic 

patient*, living och experience*. Författarna kombinerade ämnesorden och synonymerna 

enligt boolesk sökteknik genom att använda termerna AND och OR. AND användes för att 

koppla ihop fler sökblock och OR användes för att få träff på någon eller fler av valda 

söktermer (Östlund, 2017). Trunkering av ord användes för träffar på ett ords alla 

böjningsformer. Bilaga 1 innehåller en redogörelse av utförda sökningar. Bilaga 2 innehåller 

en sammanställning av litteraturöversiktens resultat från respektive studie. 

 

Urval 
Eftersom syftet ska belysa begreppet upplevelser och inställningar har endast kvalitativa 

studier varit aktuella som urval till sammanställningen Östlund (2017). 

Avgränsningsfunktioner rekommenderas i databaserna för att förenkla urvalet och separera 

bort irrelevanta artiklar. Sökningarna avgränsades genom tidsintervallet 2009 till 2019, detta 

för att litteraturöversikten ska baseras på aktuell forskning. Artiklar som beskriver 

upplevelser av att ha genomgått en utbildningsintervention i egenvård har exkluderats. Detta 

för att det inte ingår i allmänna behandlingsrutiner av DMT2 och kan därför medföra en 

missvisande tolkning av resultatet. Andra avgränsningar var studier skrivna på engelska 

samt peer-reviewed i Cinahl, som väljer ut endast de artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter (Östlundh, 2017). I Medline kontrollerade författarna vetenskaplighet genom 

tidskrifternas hemsidor där beskrivning finns om publicerade artiklar är peer-reviewed. 

Syftet berör vuxna personer med DMT2, därför exkluderades artiklar med personer under 

arton år, anhöriga och Diabetes typ 1. Både kvinnor och män eller artiklar om endast något 

av könen har inkluderats. Ingen avgränsning gjordes gällande hur länge personer varit 

diagnostiserade.  

     Författarna gick först igenom titlarna på de studier som varje sökning gav för att få en 

helhetsbild. Om titeln hade relevans till syftet så lästes även abstrakten, metoden och 

resultatet. Friberg (2017) framhåller betydelsen av att processen i denna fas hålls kreativ och 

inkluderar olika perspektiv. Författarna förde sedan över relevanta artiklar för syftet till en 
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egen mapp som granskades enligt Fribergs förslag till kvalitetsgranskning för kvalitativa 

studier. Detta gjordes genom att författarna ställde frågor om artikelns innehåll; fanns ett 

tydligt problem formulerat, vad var syftet, hur var metoden beskriven, vilken analysmetod 

har använts och återges etisk granskning eller etisk reflektion?  

Trettiofyra artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning varav nitton artiklar bedömdes hålla en 

god kvalitet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och abstrakten översattes till svenska. Av 

dessa valdes sedan tio artiklar ut till resultatdelen vilka tydligast ansågs besvara syftet.  

 

Dataanalys  
Författarna använde Fribergs (2017) olika steg för analys av de tio valda kvalitativa artiklar 

som innebar genomläsning flera gånger för att uppnå förståelse om innehåll och helhet. 

Artiklarna skrevs ut på papper och numrerades för att lättare överskådas. Studierna 

fördelades inbördes för läsning med fokusering på studiernas resultat Efter genomläsning av 

varje artikel diskuterades innehållet sinsemellan. Nästa steg var att översätta delar av 

artiklarnas resultatdel till svenska i ett Google-drive dokument. Till hjälp användes Google 

translate för svårtolkade ord. Svagheter i översättning kan förekomma i Google translate, 

därför diskuterades översättningen mellan författarna. Enligt Danielson (2017) är kod ett 

samlingsord utifrån det mest kärnfulla i en text. Kodord sammanfattades utifrån det centrala 

i respektive studies resultat. Alla kodord som relaterade till varandra grupperades. Utifrån 

grupperingen av kodord diskuterade författarna olika möjliga tematiseringar. Författarna 

enades om fyra huvudteman och tre underteman. Utifrån varje tema skapades separata 

dokument i Google-drive. All text som refererade till respektive tema kopierades dit från 

författarnas svenska översättning av studiernas resultat ihop. Författarna delade upp teman 

sinsemellan och skrev en sammanfattning av likheter och skillnader. Kontinuerligt gick 

författarna tillbaka till originalartikelns resultat för förtydliganden. Friberg (2017) betonar 

att det är viktigt att kontinuerligt återkoppla till syftet under analysen.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Samtycke vid forskningsdeltagande ska värna om deltagarnas rättigheter, frihet och 

självbestämmande (Kjellström, 2017). Informerat samtycke baseras på minst tre aspekter: att 

deltagarna är informerade om att en studie kommer att ske, att de får och förstår 

informationen kring studien och kan fatta beslut om sitt deltagande som bygger på 

frivillighet. Informationen ska ges både muntligt och skriftligt till studiedeltagare. Deltagare 

i forskningsstudier kan när som helst avbryta sin medverkan.  
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Artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten var granskade och godkända av en etisk 

kommitté, där en etisk prövning skett gällande exempelvis känsliga ämnen och 

personuppgifter. Kjellström (2017) förklarar hur kvalitativ forskningsmetod kan påverka 

deltagarna negativt i situationer där känsliga ämnen diskuteras. Konfidentialitet innebär att 

känsligt material inte får spridas till obehöriga, därför är det av betydelse hur data förvaras. 

Det ska heller inte gå att identifiera deltagarna, detta kan undvikas genom att byta ut namn, 

orter eller arbetsplatser. Kjellström (2017) menar att det är viktigt att inte förvanska eller 

feltolka innehållet i vetenskapliga studier. Detta kan undvikas genom att författarna har god 

självkännedom gällande sin språkliga förståelse och att översättning från olika språk görs 

med noggrannhet. Kjellström menar att författarna behöver visa respekt för vetenskapliga 

grundvärden som ärlighet och hederlighet. Därför har författarna i detta examensarbete 

försökt undvika feltolkningar genom diskussion och att kontinuerligt gå tillbaka till 

grundmaterialet. 

 

Resultat 
Resultatet presenteras i fyra huvudteman med tre underteman. Första huvudtemat; Att 

känna chock, uppgivenhet och tvivel men försöka se möjligheter och nå acceptans, med 

två underteman: Att känna rädsla, oro och hot samt Att känna skuld och skam. Nästa 

huvudteman; Att känna hinder och krav i vardagen, Att återskapa kontroll i livet genom 

information och kunskap, med ett undertema: En förändrad inställning efter vändpunkt i 

livet. Sista huvudtemat; Att bli bemött utan att bli sedd. 

Att känna chock, uppgivenhet och tvivel men försöka se möjligheter och nå 
acceptans 

Ett brett spektrum av upplevelser av att få sin diagnos förekom i de olika studierna 

(Areshtanab, Moonaghi, Jouybari, Zamanzadeh & Ebrahimi, 2017; Bockwoldt, Staffileno, 

Coke, Hamilton, Fogg, Calvi & Quinn, 2017; Crowe, Whitehead, Bugge, Carlyle, Carte & 

Maskill, 2016; Fink, Fach & Schröder, 2019; Janes, Titchener, Pere, Pere & Senior, 2013; 

Low, Tong & Low, 2014). De övergripande känslorna var negativa men acceptans och 

positiva bieffekter som en sundare livsstil framkom också. 

I Crowe et al. (2016) studie var första reaktionen chock och uppgivenhet av att 

diagnostiseras med DMT2. Chocken associeras med allvarlig sjukdom och ovissheten om att 

ha varit i riskzonen. Känslor av uppgivenhet framkom hos de som levt ett hälsosamt liv men 

trots det fått DMT2. Personer som hade släkt eller vänner med DMT2 som drabbats av 
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komplikationer associerade diagnosen till negativa känslor (Crowe et al., 2016; Fink et al., 

2019). Inställningen initialt var förnekelse, tvivel och ifrågasättande (Areshtanab et al., 

2017; Bockwoldt et al., 2017). Tvivel väcktes när ärftliga anlag för DMT2 saknades och 

personerna krävde därför flera tester som konfirmerade diagnosen för att nå acceptans. Det 

framkom även positiva aspekter som att anpassningen till livet med sjukdom resulterade i en 

hälsosammare livsstil med en bättre balans i tillvaron (Areshtanab et al., 2017; Low et al., 

2014). Positiva erfarenheter av hur andra hanterat sjukdomen ledde till en mer optimistisk 

syn på sin diagnos (Crowe et al., 2016; Fink et al., 2019). Med tiden upplevdes acceptans 

och möjligheter att återskapa normalitet i vardagen (Areshtanab et al., 2017; Bockwoldt et 

al., 2017; Low et al., 2014). Acceptans kunde exempelvis uppnås genom att omvärdera 

sjukdomen och sätta den i ett större perspektiv och att modifiera sina livsmål genom att hitta 

nya intressen i livet. Detta ledde till nya känslor inför sjukdomen som tacksamhet, 

nyfikenhet och att uppleva möjligheter till ett värdigt liv trots sjukdom. Personer som inte 

ältade sin diagnos utan kunde förstå varför de drabbats, hade lättare att nå acceptans 

(Bockwoldt et al., 2017). 

 

Att känna rädsla, oro och hot 
Upplevelser av rädsla, oro och hot relaterat till att få diagnosen framkom (Areshtanab et al., 

2017; Bockwoldt et al., 2017; Fink et al., 2019; Gardsten et al., 2018; Janes, Titchener,  

Pere, Pere & Senior, 2013; Low et al., 2014). Känslorna förknippades med förlorad kontroll, 

bristande information, oro för framtiden, en förlorad självständighet och rädsla för att 

hantera egenvård. I början var känslorna så starka att förmågan att ta in information 

begränsades (Gardsten et al., 2018). Rädsla för komplikationer var mest tongivande men den 

kunde med tiden minska med hjälp av regelbundna kontroller (Fink et al., 2019). Det 

framkom dock att för en del som levt med diagnosen i många år var de negativa känslorna 

beständiga (Low et al., 2014). Här förekom kontinuerlig oro och rädsla för komplikationer, 

skadliga biverkningar av läkemedel och för döden. Egenvården upplevdes för dessa personer 

betungande vilket skapade oro över att hantera ansvaret.  

 I Ågård, Ranjbar & Strang (2016) studie var inställningen till DMT2 nedtonad och 

upplevdes vara ett mindre problem. Andra större problem upplevdes mer hotande, som 

hjärtsjukdomar, KOL, trauma från krig, flykt, kulturella och språkliga svårigheter samt 

depression, vilket överskuggade diagnosen. Dessa personer upplevde låg tilltro till framtiden 

och saknade hopp. Inställningen till DMT2 påverkades av diagnosens svårighetsgrad (Janes 

et al., 2013). Varje förändring i livet med diabetes medförde rädsla; som att få diagnos, börja 
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med medicin och att injicera insulin. Att behöva injicera insulin förknippades med en 

svårare form av diabetes och upplevdes därmed som ett större hot- som en början på slutet. 

Hotet kändes mindre om endast peroral antidiabetika hade förskrivits. Rädsla inför att 

drabbas av hypoglykemi berörde omgivningens reaktioner och vem som ska hjälpa en i en 

sådan händelse om man bor själv (Janes et al., 2013; Low et al., 2014; Tan, Chen, Taylor & 

Hegney, 2012). Personerna upplevde även rädsla kopplat till kroppen, som upplevdes 

främmande och inte längre gick att lita på. Att vara förberedd, genom att ha med sig mat och 

ha socialt stöd, gjorde att rädsla kunde undvikas och normalitet återupprättas (Tan et al., 

2012). Andra strategier var att inte ta insulin eller att äta för mycket (Janes et al., 2013). 

Att känna skuld och skam 

Flera studier påvisade skuld och skam över att ha fått DMT2 (Crowe et al., 2016; Gardsten 

et al., 2018; Janes et al., 2013). Den dåliga livsstilen beskrevs som en form av synd och 

diagnosen som en dom över det liv man levt. Janes et al., (2013) beskrev personlig 

skuldbeläggning över att dels få diagnosen och senare inte kunna kontrollera sjukdomen. 

Andra situationer som väckte skuld och skam var att behöva berätta för vårdpersonal om 

sina kostvanor eller när undantag gjordes från en sund livsstil (Gardsten et al., 2018; Low et 

al., 2014). Skam upplevdes även i relation till medicinering och att behöva injicera insulin 

(Janes et al., 2013; Bockwold et al., 2017). Insulin förknippades med misslyckande och 

tecken på att sjukdomen förvärrats, vilket ledde till ytterligare skam och utanförskap. En del 

riktade istället skulden mot en negativ samhällsutveckling (Gardsten et al., 2018; Ågård et 

al., 2016).  De upplevde att det i samhället var svårt att få tag i rätt sorts mat, att 

tillgängligheten av processad mat hade ökat samt att träning var dyrt och många yrken 

stillasittande.  

Att känna hinder och krav i vardagen  
Det förekom i flertalet studier att personer upplevde hinder när deras frihet och flexibilitet 

minskade i livet med DMT2 (Areshtanab et al., 2017; Bockwoldt et al., 2017; Gardsten et 

al., 2018; Lindberg & Olsson, 2018; Low et al., 2014; Janes et al., 2013; Tan et al., 2012; 

Ågård et al., 2016). Att upprätthålla god fysisk funktion, fungera i arbetslivet och ingå i 

sociala sammanhang upplevdes kravfyllt. Av de fysiska symtomen utgjorde trötthet och 

ökad törst ett hinder som ledde till försämrad arbetsförmåga på jobbet, sämre 

prestationsförmåga i vardagen och följsamhet i relation till egenvården (Low et al., 2014; 

Areshtanab et al., 2017). En del personer upplevde hur avsaknaden av symtom associerades 

med hälsa (Janes et al., 2013; Ågård et al., 2016). Blodsockernivåerna kunde vara onormala 
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men så länge symtom inte förekom tonades betydelsen av diagnosen ner och blev därför ett 

hinder för att ta sjukdomen på allvar. 

 Kosten ansågs vara ett hinder där kostreglering upplevdes som en förlust av ett normalt 

liv med en begränsad frihet och utanförskap (Gardsten et al., 2018; Low et al., 2014; Ågård 

et al., 2016). Personer kände sig utmanade i att motstå lättillgänglig processad mat i 

samhället (Gardsten et al., 2018; Low et al., 2014). Diabeteskosten upplevdes likvärdig med 

medicin och var torftig, svårtillgänglig samt komplicerad att tillaga (Gardsten et al., 2018; 

Ågård et al., 2016). Mat och dryck upplevdes vara en viktig del av en social gemenskap och 

därför frångicks ibland kraven på att äta rätt kost (Low et al., 2014; Ågård et al., 2016). 

Hinder upplevdes när vården föreslog en viss kost som inte överensstämde med den typiska 

inom sin kultur (Janes et al., 2013). Personer med en hög utbildningsbakgrund upplevde att 

de kunde ta pauser från kostregleringen och kompensera med andra åtgärder, vilket innebar 

att diabetes inte tog över livet (Fink et al., 2019). Personer med lägre utbildning upplevde att 

de inte frångick rekommendationerna, vilket resulterade i ett mer begränsat liv. Personer i 

Ågård et al., (2016) studie kände visserligen att livet begränsats och innehöll mer 

restriktioner sedan de fått diabetes, men utöver fortlöpte livet som vanligt. Andra hinder och 

krav var omgivningens kommentarer och åsikter som syftande på kostval och livsstil, vilket 

skapade känslor av frustration och misslyckande (Bockwoldt et al., 2017; Gardsten et al., 

2018; Janes et al., 2013; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012; Low et al., 

2014). Påtryckningar och social press förvärrade situationen och ledde till en sämre 

hantering av egenvården (Crowe et al., 2016; Jutterström et al., 2012).  

     Socialt umgänge med familj och vänner beskrevs både betydande för att uppleva god 

hälsa men också kravfyllt då personerna inte förmådde fullfölja sina engagemang (Fink et 

al., 2019; Low et al., 2014). När förväntningar och känslomässiga behov från familj och 

vänner krockade med de egna behoven uppstod hinder i att fullfölja sin egenvård.   

 Resor och arbete utgjorde hinder för att upprätthålla rutiner kring träning (Gardsten et al., 

2018). Medvetenhet fanns om de positiva effekterna av träning men personernas syn på sig 

själva som lata eller ointresserade gjorde att träning uteblev (Ågård et al., 2016). 

Komplikationer till följd av diabetes som smärta, trötthet, depression, sömnproblem och 

andra somatiska sjukdomar var andra hinder till utebliven fysisk aktivitet (Fink et al., 2019; 

Ågård et al., 2016).  

 Att injicera insulin upplevdes som ett hinder i vardagen då det krävdes struktur och 

rutiner för att komma ihåg när medicinen skulle tas och därtill uppkom negativa 

biverkningar (Bockwoldt et al., 2017; Fink et al., 2019; Low et al., 2014). En del kände ett 
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motstånd inför att injicera insulin offentligt då kroppen upplevdes exponerad, vilket utgjorde 

ett hinder för god följsamhet av sin egenvård (Bockwoldt et al., 2017). Likaså att befinna sig 

i ett socialt sammanhang där det inte var passande att ta sin medicin. Samtidigt ansågs 

medicinering vara betydelsefullt för att undvika komplikationer och upprätthålla hälsa. 

”Västerländsk” medicinering stod för en del personer i konflikt med kulturtillhörighet och 

utgjorde ett hinder för att upprätthålla egenvård (Janes et al., 2013; Low et al., 2014). Istället 

valdes andra typer av behandlingar som örter från naturen. 

 
Att återskapa kontroll i livet genom information och kunskap  
Personer med DMT2 behövde information och kunskap för att hantera egenvården och 

återskapa kontroll i livet (Areshtanab et al., 2017; Bockwoldt et al., 2017; Jutterström et al., 

2012; Gardsten et al., 2018; Low et al., 2014; Fink et al., 2019). Egenvården beskrevs vara 

en pågående lärandeprocess som kräver återkommande justeringar. När personerna försökte 

återskapa kontroll i vardagen med endast ytlig information ledde det till att livet ändå styrdes 

av diabetes (Jutterström et al., 2012; Low et al., 2014; Gardsten et al., 2018). Genom 

fördjupad kunskap uppstod däremot en ny förståelse som normaliserade livet och sjukdomen 

blev mindre dominerande. Det framkom även att förutsättningen för en långsiktig och 

bestående egenvård var att den anpassades efter patienternas egna villkor.  

Information och kunskap ledde till ökad medvetenhet och ingav hopp (Bockwoldt et al., 

2017; Fink et al., 2019). Svårigheter upplevdes med att översätta generell kunskap till att 

möta de individuella behoven samt att kritiskt granska en stor mängd information 

(Bockwoldt et al., 2017; Gardsten et al.2018). Sökandet efter information skedde såväl 

aktivt som passivt (Areshtanab et al., 2017). Att aktivt söka information skedde genom 

böcker, tidningar och internet. Passiv informationssökning skedde slumpmässigt genom att 

se på TV eller lyssna på radio. Bristande information eller icke-vetenskaplig kunskap 

orsakade felaktiga antaganden, som att sjukdomen var botbar med hjälp av medicin och 

motion (Janes et al. 2013). 

 

En förändrad inställning efter vändpunkt i livet 

Olika vändpunkter i människors liv visade sig förändra den personliga inställningen till 

sjukdomen vilket genererade motivation till att förändra livsstilen (Bockwoldt et al. 2017; 

Fink et al., 2019; Jutterström et al., 2012). Vändpunkterna kunde antingen vara positiva eller 

negativa. De negativa innehöll skrämmande upplevelser av egna eller andras 
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komplikationer, som ledde till insikten att hanteringen av sjukdomen inte längre gick att 

skjuta upp. Positiva vändpunkter innebar en nyupptäckt inre styrka och motivation till att 

vilja ta kontroll över sin situation, som att få barn, gifta sig eller uppleva tacksamhet över 

livet.  

 

Att bli bemött utan att bli sedd 
Bemötandet från vårdpersonalen upplevdes professionellt och vänligt, men samtidigt 

oengagerat och avståndstagande (Bockwoldt et al., 2017; Fink et al., 2019; Janes et al., 

2013; Tan et al., 2012). Vården upplevdes som en auktoritet med hög kunskap där 

rekommendationer lyssnades på och efterföljdes strikt (Fink et al., 2019; Janes et al., 2013; 

Low et al., 2014; Tan et al., 2012). Vården hade en stor och viktig roll när personer med 

DMT2 skulle fatta beslut om sin egenvård och livsstil (Tan et al., 2012). Det fanns en hög 

tilltro till vårdpersonalens kunskap när patienterna själva inte hade förstått sambanden 

mellan diagnos och symtom. Respekten för vården var så hög att personerna inte bytte 

vårdgivare, trots tillfällen då de ansett sig blivit missuppfattade eller upplevt otillräckligt 

stöd (Gardsten et al., 2018). Bristande självtillit ledde till beroendeställning gentemot vården 

(Crowe et al., 2016; Gardsten et al., 2018). En låg tilltro till den egna förmågan gjorde att 

patienter utlämnades till vårdpersonalens expertis. 

Relationen mellan vårdgivare och patient skiljde sig åt mellan personer med olika 

utbildningsbakgrunder (Fink et al., 2019). De med lägre utbildning beskrev vårdpersonalen 

som enväldig vilket ledde till en hierarkisk dynamik. De med högre utbildningsbakgrund såg 

sig själva som kompetenta och blev bemötta därefter. Här fanns en strävan efter en mer 

jämlik relation mellan patient och vårdpersonal. De som ansåg sig ha en god 

diabeteshantering tog själva beslut för hur de ville leva sina liv och använde vårdpersonalen 

endast som ett stödjande element (Tan et al., 2012). Andra personer upplevde istället att 

vårdpersonal förmedlade teoretisk kunskap som de kände sig tvungna att omsätta i sina liv 

(Crowe et al., 2016; Fink et al., 2019; Janes et al., 2013). Avsaknad av dialog gjorde att 

behandlingsmålen kändes påtvingade och rekommendationerna standardiserade och 

identiska för alla. Det resulterade i att patienterna ignorerade vårdens rekommendationer 

eftersom de saknades logik. Det fanns en önskan av att bli bemött utifrån den individuella 

livssituation. 

Olika synsätt på hälsa kunde skapa meningsskiljaktigheter mellan vårdpersonal och 

patient som gjorde det svårt att hitta en gemensam grund (Janes et al., 2013; Crowe et al., 

2016). Fokus under vårdmöten låg på medicinering (Crowe et al., 2016). Hos patienterna 
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framkom en inre önskan om att få prata om fler saker som rörde sjukdomen, men det kändes 

svårt. Ett varmt och omsorgsfullt bemötande upplevdes lämna ett bestående intryck (Tan et 

al., 2012).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Styrkan i en litteraturöversikt är att den samlade kunskapen ger en övergripande förståelse 

av ett fenomen eller skapar medvetenhet kring människors upplevelser (Rosén, 2017). 

Författarna anser att det är en lärorik process att kunna sammanställa en stor mängd data 

inför sitt kliniska arbete, en förutsättning för att kunna hålla sig uppdaterad inom valt 

omvårdnadsområde. Tio kvalitativa studier valdes till litteraturöversiktens analys eftersom 

målet var att få fördjupad kunskap relaterat till upplevelser och känslor (Henricson & 

Billhult, 2017). Kvantitativa studier uteslöts då metoden inte lämpar sig för att belysa 

upplevelser. Uteslutningen kan ha inneburit att författarna gått miste om studier av relevans.  

Artikelsökningar gjordes i två databaser, CINAHL och MedLine. Databasen Pubmed 

uteslöts på grund av att författarna fann väsentliga artiklar i Medline och Cinahl. Uteslutning 

kan ha lett till att den senaste utgivna forskningen har missats i urvalet. MeSH-termer och 

CINAHL subject headings gav utökade förslag på sökord. Exempelvis för sökordet 

upplevelse framkom olika ord vars innebörd var synonymt med upplevelse som författarna 

använde, vilket sannolikt gett ett mer omfattande resultat. Fritextsökning användes när 

författarna inte fick fram ett lämpligt ämnesord.  

För att få en nyanserad och varierad bild av det fenomen som författarna avsåg att samla 

kunskap om, valdes sökord som på ett mångfacetterat sätt kunde beskriva fenomenet. Dessa 

sökord var attitude to illness, quality of life, patient attitudes, life experiences, patient 

experience, life change events, life style changes, life style, adaptation psychological, 

experience*, living, emotions och emotional adjustment. Tanken var att detta skulle ge en 

innehållsrik bild. En svaghet som identifierats i detta moment kan vara att författarnas 

förförståelse kring hur det är att leva med DMT2 har kommit att styra och vinkla sökningen. 

Författarnas förförståelse kring de utmaningar och upplevelser som generellt beskrivs i 

samband med kronisk sjukdom gjorde det möjligt att tydligare fokusera på även 

inställningar och förändringar som del av upplevelser i vardagslivet.  

Språkliga begränsningar vid sökningarna var engelska eftersom författarna behärskar det 

språket. Betydelsefulla studier på andra språk kan därav ha uteslutits. Studier som handlar 
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om barn eller anhöriga exkluderades då deras upplevelser kan skiljas åt. I artikel Areshtanab 

et al., (2017) förekom anhöriga och vårdpersonal i resultatdelen. De utgjorde en minoritet 

och författarna kunde därför bortse från deras upplevelser och därmed godta studien. 

Studierna som valdes ut till litteraturöversikten hade genomförts i olika delar av världen. 

Genom en större geografisk och kulturell spridning hoppades författarna fånga en bredare 

förståelse för upplevelsen av DMT2. De yttre omständigheterna kan se väldigt annorlunda ut 

länder emellan men de inre upplevelserna kan ändå vara lika eller skilja sig åt.  

 En styrka i arbetsprocessen var ett nära samarbete där reflektion skedde kontinuerligt 

över exempelvis hur förförståelse kan påverka innehållsanalysen. Öppenhet anses vara en 

fördel för att inte rikta analysarbetet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Författarna anser att 

förförståelse inte nödvändigtvis ska åsidosättas utan kan vara en tillgång. Detta kan 

exemplifieras genom att författarna tolkade upplevelser av att leva med DMT2 till 

vårdvetenskapliga begrepp som empowerment. Begreppet beskriver en form av egenmakt 

och kan även vara en modell inom omvårdnad för att stärka patientens egna resurser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Författarnas feltolkning kunde genom förförståelse korrigeras.  

 

Resultatdiskussion 

Personer med DMT2 upplever många gånger att vardagslivet förändras. Förändringar i 

vardagslivet kan förstås som en naturligt förekommande del i människors liv. För att förstå 

förändringar i samband med sjukdomsupplevelser kan begreppet transition utifrån Meleis 

och Schumacher (2010) användas. Resultatet i detta examensarbete visar att bli 

diagnostiserad med DMT2 initialt väcker starka känslor. Upplevelser som chock, rädsla och 

tvivel gör det svårt att acceptera diagnosen och känslorna står i vägen för att i början ta in 

information. En förutsättning för att vara i en transition enligt Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-

Messias & Schumacher (2000) är att det förekommer en medvetenhet om pågående 

förändringar. I resultatet av denna litteraturöversikt framkommer upplevelser av förnekelse 

och ett ifrågasättande kring rimligheten i sin diagnos, detta kan tolkas av författarna som ett 

hinder för att uppleva medvetenhet.  

     Personer som lever med DMT2 har svårt att komma över den första reaktionen utan lever 

med ständig rädsla och oro inför framtiden. Det försvårar för personerna att genomföra 

nödvändiga förändringar, vilket resulterar i ohälsa och lidande. Detta kan relateras till 

Dahlberg (2019) som menar att det medicinska språket ofta präglar ett vårdmöte. Det kan 

förstärka upplevelsen av ett distanserat möte som kan skapa ökat tvivel och oro. Detta visar 
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även litteraturstudiens resultat där personer beskriver bemötandet från vården som 

avståndstagande, auktoritär, distanserad och oengagerad. Om mötet upplevs distanserat så 

kan det befästa upplevelsen av den egna kroppen som främmande, sedd som ett objekt. 

Dahlberg beskriver vidare att få en diagnos är som att kroppen inte längre är samma 

självklara trygghet och hem det en gång varit. Istället kan en känsla av hemlöshet uppstå 

som kan leda till ett främlingskap i förhållande till världen, omgivningen och sig själv. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med DMT2 som injicerade insulin 

upplevde att kroppen inte längre var deras utan var ständigt exponerad, vilket väckte känslor 

av skam. Kroppen upplevdes främmande och inte längre pålitlig. Det är enligt Dahlberg & 

Segesten (2011) därför centralt att sjuksköterskan värnar om den sårbara patienten och ger 

utrymme till de reaktioner som diagnosen väcker. Författarna ser betydelsen av att 

sjuksköterskan ställer öppna frågor som skapar möjligheter för patienten att reflektera 

utifrån livsvärlden så att en förtroendefull relation tidigt kan etableras, vilket skulle kunna 

gynna patienters förståelse då vårdmötet på så sätt tydligare utgår från upplevelser av att 

leva med DMT2. 

  Litteraturöversiktens resultat visar att personer genomgår flera förändringar som kan 

förstås som att flera transitioner pågår parallellt. Exempelvis som att lida av flertalet 

sjukdomar, trauma av att ha flytt från krig och komma till ett nytt land där man inte 

behärskar språket eller förstår kulturen. Erfarenheter som leder till känslor av hopplöshet 

och låg tilltro till framtiden. Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias och Schumacher (2000) 

hävdar att olika transitioner kan gå in i varandra, vilket skapar en större sårbarhet. 

Sjuksköterskan behöver därför ha ett holistiskt synsätt och se transitionen utifrån individens 

kontext, inte enbart som en isolerad företeelse. Det kan även öka förståelsen för att 

personerna kan ha svårt för att genomföra förändringar. 

Engagemang och deltagande står för personens grad av involvering i hanterandet av 

sjukdomen, som sökande efter information och förebilder samt att aktivt vara förutseende 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & Schumacher, 2000). Nivån av medvetenhet 

påverkar graden av engagemang. Vårt resultat visar på både positiva och negativa 

inställningar till livsomställning efter diagnos utifrån individens förförståelse och 

erfarenheter. För de personer med goda förebilder skapades bättre förutsättningar till att 

kunna visualisera ett gott liv trots sjukdom. Medan de med negativa förebilder hade svårare 

att nå acceptans och upplevde en uppgivenhet och låg tilltro till den egna förmågan att 

förändra livssituationen. Fenomenet kan även förklaras genom Dahlberg & Segesten (2011) 
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som belyser hur människan i sin livsvärld kan förflytta sig både fram och tillbaka genom 

minnet i tid och rum som kan påverka upplevelsen av nuet.  

Lindqvist och Hallbergs (2010) studie om skuldkänslor i relation till den kroniska 

sjukdomen KOL, belyste att sjukdomar som är självorsakade av livsstilsval genererade ett 

stigma och utanförskap. Det resulterade i svårigheter att be om hjälp, uttrycka sorg och 

besvikelse. Litteraturöversiktens resultat visar på skuld och skam över att de egna livsvalen 

resulterat i DMT2 och att varje avvikelse från en sund livsstil skapade ytterligare skam och 

skuld. Flera faktorer nämns som både kan främja och hämma transition vilket benämns 

förhållanden i samhället (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & Schumacher, 2000). När 

en specifik transition är stigmatiserande eller utgör en begränsning på samhällelig nivå, blir 

det en hämmande effekt för en sund transition. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar 

att en viktig målsättning i den professionella vårdrelationen är strävan efter ett jämlikt möte. 

Sjuksköterskan behöver därför konfrontera sina egna eventuella fördomar kring den aktuella 

patientgruppen, annars riskerar patientens redan upplevda skuld och skam förstärkas. 

Sjuksköterskan ska lindra lidande och stötta hälsa. Att se människan bakom diagnosen kan 

möjliggöra reflektion för patienten kring det liv hen levt eller önskar få leva och på så vis 

försonas och förstå situationen på ett nytt sätt.  

Litteraturöversiktens resultatet visar på de många begränsningar som personerna upplever 

som berör en minskad frihet i livet med DMT2. Den nya livssituationen hade inverkan på 

livets alla delar. Från fysiska symtom, biverkningar av läkemedel, sociala påtryckningar 

angående livsstilsval eller hanterandet av kostrestriktioner till reducerad arbetsförmåga. 

Upplevelsen av att ha förlorat sitt tidigare liv ledde till känslor av utanförskap. Meleis, 

Sawyer, Im, Hilfinger-Messias och Schumacher (2000) menar att ett förekommande 

kännetecken inom varje transition är förändring och åtskillnad, där personen känner sig 

annorlunda samt även kan uppfattas så av omgivningen. Personen ser andra och omvärlden 

ur ett nytt perspektiv. Kralik (2002) studie om de olika faserna av transition inom kronisk 

sjukdom menade att den första fasen berör kaos där livet kastas omkull men att en del 

personer kan återskapa en känsla av normalitet. Under processen med att integrera 

sjukdomen i sitt liv upplevde de flesta ett utanförskap, att vara annorlunda. Upplevelsen 

skapade känslor av osäkerhet och en ökad sårbarhet. För att komma vidare i sin 

transitionsprocess menar författarna att personerna behöver konfrontera det nya 

oförutsägbara livet utifrån ett nytt förhållningssätt där en ny identitet kan adderas till den 

ursprungliga. Kraliks studie visade att genom att rekonstruera sin identitet utifrån sina olika 

roller som exempelvis förälder, partner, kollega förbättrades livet med kronisk sjukdom. 
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Även Meleis et al. (2000) belyser att identitetsutveckling främjar ett positivt utfall av 

transition där nya egenskaper integrerats inom identiteten. Litteraturöversiktens resultat visar 

på hur personer skaffar förutseende strategier för att exempelvis förhindra hypoglykemi. 

Detta visar att personerna utvecklat sidor hos sig själva som innefattar planering, ansvar och 

struktur. Andra exempel är hur personerna modifierat sin livsmål och integrerat dessa i livet, 

en del personer skapar nya intressen och en nyfikenhet på vad livet med DMT2 kan 

innebära. Personerna utvecklar sidor hos sig själva som tacksamhet, optimism, nyfikenhet 

och mod. 

Resultatet av litteraturstudien visar att närstående var betydande för upplevelsen av hälsa 

och motverka utanförskapet. I vissa situationer upplevdes däremot sociala sammanhang som 

kravfyllda när omgivningens förväntningar var för höga i motsvarighet till personens 

förmåga. Kollegor, vänner och familj kunde lägga sig i personernas val av kost och livsstil 

vilket fick personerna att känna sig misslyckade. Det som kännetecknar ett positivt utfall av 

en transition är exempelvis att känna samhörighet (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & 

Schumacher, 2000). Vänner, familj och andra sociala nätverk kan fylla en viktig funktion 

genom att bidra med information och ge stöd. Författarna menar att när omgivningens stöd 

inte utgår från den drabbades livssituation och villkor, utan som i litteraturstudiens resultat 

präglas av en dömande attityd, upplevs istället utanförskap. Detta är motsatsen till 

samhörighet och har därför en hämmande effekt på transitionen. 

     Ett annat exempel på kännetecken som kan hämma transitionsprocessen är kulturella 

övertygelser (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & Schumacher, 2000). Resultatet visar 

att den egna kulturens normer och värderingar utgör ett hinder för att fullfölja vårdens 

rekommendationer. Personer som lever i ett mångkulturellt samhälle där kulturella händelser 

har en stor plats i människors liv upplever sin kultur som hindrande i relation till exempelvis 

kostrestriktioner. En specifik kost eller medicinering, som inte speglar personens kultur, 

väljs bort till fördel för den inhemska kulturens traditioner. Metoder som kan ses som 

alternativa i västvärlden, exempelvis örter, är för personer i litteraturöversiktens resultat ett 

naturligare val än mediciner som inte återfinns i den egna kulturen. I en studie som syftade 

till att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor från en annan kultur 

framkom det att sjuksköterskan ansåg sig ha bristande kunskaper om olika kulturer och 

traditioner (Tuohy, McArthy, Cassidy & Grahams, 2008). Författarna menar att 

sjuksköterskan inte nödvändigtvis behöver ha en fördjupad kunskap om olika kulturer dock 

är det eftersträvansvärt att sjuksköterskan är öppen, mottaglig och respekterar kulturens 

betydelse i en människas liv. Detta för att överbrygga kulturella barriärer som kan verka 
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hindrande i egenvården.  

 Resultatet visar att enbart ytlig information inte var tillräckligt för att återskapa kontroll i 

livet och hantera egenvård. Egenvård innebär enligt Socialstyrelsen (2017) att patienten själv 

eller med hjälp av anhöriga, utför och tar eget ansvar för sin behandling. En fördjupad 

kunskap leder däremot till ny förståelse av livssituationen och sjukdomen blir därmed 

mindre styrande i livet. Livet med DMT2 kräver ständiga justeringar vilket gör 

lärandeprocessen cirkulär utan ett slut.  

    Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

är informatik som består av att både samla, organisera och kommunicera information. 

Liedman (2001) gör en distinktion mellan information och kunskap eller förståelse. Han 

menar att information i sig inte leder till kunskap, utan måste först bearbetas och integreras 

av mottagaren. Det är först då som information leder till förståelse. Litteraturöversiktens 

resultat visar att information från vården upplevs påtvingad och standardiserad och därför 

svår att implementera. Det finns en önskan om att egenvården ska grundas i individuella 

behov och villkor. Författarna anser att sjuksköterskan behöver anpassa informationen 

utifrån patientens livsvärld för att bli verksam. Den kinesiske filosofen Xunzi lär ha sagt; 

“Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn” (Quote 

investigator, 2019). 

 Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) studie belyste patienters upplevelser av delaktighet i sin 

vård. Det visade sig att patienter ofta är välinformerade om sin sjukdom men har svårt att se 

värdet i informationen. Problemet härleddes till att informationen inte grundats i personernas 

erfarenheter och därför blev svår att integrera. Eldh et al. menade vidare att sjuksköterskan 

behöver visa respekt och lyssna till kunskap och erfarenheter som patienten besitter, för att 

skapa delaktighet och engagemang. Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias och Schumacher 

(2000) menar att utveckling av självförtroende och hantering av tillvaron är kopplat till 

individens förståelse och deltagande i de olika processer som transitionen medför. Graden av 

deltagande påverkar transitionens utfall. Författarna tolkar att om rätt möjligheter ges kan 

människan växa och utvecklas i livet med kronisk sjukdom. 

 Författarnas resultat visar att de personer som genomgår olika typer av vändpunkter i 

form av specifika händelser av positiv eller negativ art också når en högre medvetenhet samt 

tillskriver sjukdomen och situationen en större mening. Mening är främjande för transitionen 

medan omvänt förhållande kan verka hämmande (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & 

Schumacher, 2000). Vändpunkter främjar på så sätt stabilitet i förhållande till rutiner och 

livsstil. Resultatet visade att vändpunkter och mening bidrog till en ökad motivation, ansvar 
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och handlingskraft i förhållande till egenvård.  

  I resultatet upplevs vården auktoritär vilket formar en hierarki där vårdens kunskap 

värderas högre än individens. I Sverige finns patientlagen som ska främja patientens 

integritet, delaktighet och självbestämmande (Socialstyrelsen, 2017). Däremot anser 

författarna att vården som allvetande och paternalistisk delvis fortfarande lever kvar, med 

negativ inverkan på patienters inflytande. Söderberg (2014) menar att patienten och vården 

har skilda perspektiv på sjukdom vilket kan beskrivas genom att använda ett utifrån- 

respektive inifrån perspektiv. Utifrånperspektivet representeras av patofysiologisk fakta om 

en sjukdom och inifrånperspektivet innehåller patientens upplevelse av sjukdomen och 

konsekvenserna i individens liv. Toombs (1993) menar att de skilda perspektiven inte 

behöver innebära en motsättning så länge båda perspektiven värderas jämbördigt och en 

ömsesidig förståelse finns. Dahlberg (2011) beskriver det vårdvetenskapliga 

patientperspektivet genom synen på patienten som expert på sig själv. Sjuksköterskan 

besitter den professionella kunskapen om en sjukdom men bara individen kan besitta 

kunskap om hur sjukdomen är för hen.  

 Resultatet visar att personerna upplever bemötandet från vården delvis distanserat och 

oengagerat. Berg och Danielson (2007) kvalitativa studie belyste patienter med långvarig 

sjukdom och sjuksköterskors erfarenheter av det vårdande mötet. Patienterna beskrev att 

faktorer som hindrade det vårdande mötet var brist på engagemang från vården, när de 

individuella behoven inte kunde tillgodoses, fel eller för lite information, dålig tillgänglighet 

samt ingen kontinuitet bland vårdkontakter. Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att skapa 

vårdande möten men upplevde även dom hinder som delvis låg utanför sin kontroll. 

Hindrande omständigheter var exempelvis avsaknad av ett eget rum för att föra samtal där 

sjuksköterskan kunde lära känna patienten på ett djupare plan samt bristfällig dokumentation 

och tidsbrist. 

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visar att personer som lever med DMT2 upplever starka 

känslor som chock, tvivel, rädsla, skuld och skam. Känslorna är som starkast vid 

diagnostisering men kan återkomma om komplikationer uppstår. För en del personer är 

känslorna konstanta med en pågående oro för framtiden. Information och kunskap är en 

förutsättning för livsstilsförändring men behöver grundas i personernas egna villkor. Det 

framkommer även att personer inte blir sedda av vården utifrån sina individuella behov. 
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Personer upplever bemötandet från vården som professionellt men även avståndstagande, 

oengagerat samt auktoritärt. 

För att möta behoven behöver sjuksköterskan kunna förmedla personcentrerad 

information. Informationsflödet i samhället är stort och sjuksköterskan kan behöva stödja 

patienten i att sålla i informationen för att inte patienten ska bli överbelastad. Sjuksköterskan 

kan genom att vara öppen och nyfiken i dialogen bättre förstå patientens behov. Genom att 

ta tillvara på patientens perspektiv skapas delaktighet, en förutsättning för personcentrerad 

vård. Sjuksköterskan behöver även konfrontera sina egna eventuella fördomar om 

patientgruppen för att förhindra en dömande attityd.  

I ett längre och samhälleligt perspektiv bör det leda till en mer kostnadseffektiv vård då 

delaktighet ger en bättre egenvård som minskar risken för komplikationer och 

sekundärsjukdomar. Det skapar även en ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande för 

patienten. Vården behöver bistå med en god stödjande miljö som skapar rätt förutsättningar 

för att vilja prata om sina upplevelser av sjukdom. Samtalen med patienten bör helst ske i 

enskilda rum och sjuksköterskan behöver ges adekvat med tid för varje patient för att kunna 

etablera en god vårdrelation.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna har blivit medvetna om att lärandeprocessen kring hanteringen av DMT2 är en 

pågående process som kräver återkommande justeringar allt eftersom livet förändras. Därför 

vore det intressant med fler longitudinella studier som undersöker personers förändrade 

behov av stöd och lärande i relation till olika skeenden i livet.  

Det framkom även att personerna upplevde bemötandet i vården samt hanterandet av 

egenvården olika beroende på utbildningsbakgrund. Det vore därför intressant med 

kvalitativa studier som belyser hur sjuksköterskan kan arbeta utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Det innebär att skapa medvetenhet om att inga grupper är enhetliga endast 

utifrån exempelvis kön, ålder, kultur, klass, utbildningsbakgrund eller etnicitet. 

 

Slutsats  

Vårt resultat visade att DMT2 upplevdes vara ett hinder med inverkan på livets alla delar. 

Starka känslor försvårade upplevelsen av att nå acceptans och möjlighet till att tillgodose sig 

information. De som hade ett optimistiskt synsätt kunde lättare anpassa sig till ett förändrat 

liv. Positiva eller negativa vändpunkter i livet ledde till insikter som motiverade till att 
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genomföra förändringar samt skapade ny förståelse och mening till sin livssituation. 

Bemötandet från vårdpersonalen kunde antingen hämma eller stödja förändringen och 

inställningen till DMT2.  
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