
  
 
 

 

 

 

Menea Lundberg och Safa Azemi 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2019 

Grundnivå  

Handledare: Lars Andersson 

Examinator: Jeanette Westman 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 

En litteraturöversikt 

 

 

Patients' experience of living with type 2 diabetes  

A literature review 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund:          Runt om i världen växer antalet människor som drabbas eller upptäcker att 

de har drabbats av diabetes typ 2. Merparten av behandling av sjukdomen 

faller på individen, där Sjuksköterskans ansvar främst blir att undervisa 

individen men även att uppmuntra och motivera de strikta rutinerna som 

individen måste anpassa sig efter för att få en säkrare kontroll över sin 

sjukdom. Varje människa tolkar och uppfattar information olika vilket 

leder till högre press på sjuksköterskan att lyfta fram sina pedagogiska 

sidor för att lyckas implementera dessa rutiner på olika personlighetstyper. 

Syfte: Beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 

Metod: Databas undersökningar som använts är Cinahl Complete. Vidare har även 

en litteratursammanfattning genomförts och dessutom har 10 vetenskapliga 

artiklar har granskats noggrant. Artiklarna som valts ut är kvalitativa och är 

uppdelade efter de olika teman som valts. 

Resultat: Resultatet är uppdelat i två olika teman.  Livsstilsförändringar och 

Upplevelser av stöd. Den ena huvudtemat har två underrubriker, individens 

uppfattning, stress och psykiska påfrestningar. Andra huvudtemat har två 

underrubriker, vårdens stöd och närståendes stöd 

Diskussion: I ställning till bakgrunden har litteraturöversikt resultatet resonerats flitigt. 

Dessutom har Dorothea Orems vetenskapliga studie kartlagts samt 

anpassats till resultat disskusion. Resultatet påvisar Orems egenvårdsteori 

med stark uppmärksamhet på individen.  

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, Upplevelse, patient, livsstil  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background:  Around the world, the number of people who are affected or discovers 

that they have Diabetes type two is increasing. The majority of the 

treatment of the disease falls on the individual, where the nurse’s 

responsibility is mainly to educate and teach the difficult routines and 

process which the individual needs to adapt to in order to have control 

over their illness. Each person interprets an perceives information 

differently, which puts pressure on the nurse to highlight her knowledge 

and to best inform and teach these routines on individuals with different 

personality types.  

Aim: Describe patients' experience of living with type 2 diabetes 

Method: The database surveys used are Cinahl Complete. Furthermore, a literature 

summary has been carried out and 10 scientific articles have been 

carefully examined. The articles selected are qualitative and are divided to 

recognize the different themes chosen. 

Results: The result has two main themes, lifestyle changes and experiences of 

support. One of the main themes has two sub-headings, the individual's 

and perception, stress and psychological stress. The other main theme 

have two sub-heading, care support and family support. 

Discussion: In relation to the background, the literature review has the result reasoned 

extensively. In addition, Dorothea Orem's scientific study has been 

mapped and adapted to the results. The result demonstrates Orem's self-

care theory with strong attention to the individual as well as cohabitants. 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, experience, patients, lifestyle 
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Inledning 

Diabetes mellitus är ett ökande sjukdomsproblem världen över. Att leva med sjukdomen kan 

innebära samt kräva stora livsstilsförändringar för att åstadkomma en god egenvård. Vi har 

valt att fördjupa oss inom diabetes typ 2 eftersom vi båda har familjemedlemmar och vänner 

som drabbats utav sjukdomen. Detta har väckt ett stort intresse hos oss som blivande 

sjuksköterskor, då denna sjukdom är vanligt förekommande. Det är viktigt för oss att inhämta 

kunskap om sjukdomen, då vi kommer att möta denna patientgrupp och ha en stor påverkan 

på patienterna. I vår blivande roll som sjuksköterskor är det viktigt för oss att förstå vad en 

patient med diabetes typ 2 genomlider, vilket i sin tur medför till en ökad förståelse för 

sjuksköterskan och därmed kan omvårdnaden genomföras med hög kvalité.  

 

 

Bakgrund 

Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är ett kroniskt tillstånd med hyperglykemi på grund av funktionell 

insulinbrist. Insulinbristen beror på insulinresistens bukspottkörtel eller nedsatt funktion hos 

betacellerna, vilket medför att sockerhalten i blodet blir för högt. Hos en frisk person skall en 

normal blodsockernivå vara mellan 3,8–8,0 mmol/l, detta kan variera beroende på vilken kost 

personen äter och om personen är fysisktaktiv (Ericson & Ericson, 2015. Diabetes mellitus 

har de senaste åren ökat anmärkningsvis vilket har resulterat i att det idag ses som en 

folksjukdom världen över. Hormonet insulin har stor betydelse för kroppens omsättning av 

kolhydrater (sockerarter), fett samt äggvita. Insulinbrist medför att nödvändiga näringsämnen 

inte kan passera in i kroppens olika celler som vanligt. Vid diabetes typ 2 kan symtom som 

yrsel, bröstsmärtor, dimsyn, huvudvärk, trötthet, diarré/förstoppning, impotens, urinträngning, 

urininkontinens, utslag/klåda i ljumskar samt långsam sårläkning uppstå. Rökning och stress 

har en effekt som i sin del leder till att stresshormonet vid namn kortisol avger sig i blodet. 

Risker som nervskador, kärlskador samt diabetesfoten (domning, stickning, känselnedsättning 

och hudsår) kan uppstå vid obehandlad diabetes. Målet med behandling av sjukdomen är att 

undvika komplikationer genom regelbunden glukoskontroll, detta för att bevara en högre 

livskvalité.  Det finns inga exakta riktningar till hur och varför diabetes typ 2 uppstår, 

forskningen visar att de bakomliggande orsakerna är för det mestadels födan vi får i oss samt 

att sjukdomen är en ärftlig faktor (Ericson & Ericson, 2015). 
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    Enligt Diabetesförbundet (2017) beräknas cirka 500 000 personer ha diagnosen diabetes, 

varav dem har 85-90 procent diabetes typ 2. Cirka 150 000 personer i Sverige har sjukdomen 

utan att veta om det.   

Riediger, Bombak, Mudryj, Bensley & Ankomah (2018) skriver att diabetes har allt mer blivit 

en global folksjukdom som ökar runt om i världen. Författarna uppmärksammar i sin studie 

att diabetes oftast hamnar i konflikt med fetma. Fetma är en riskfaktor som kan drabba typ 2 

diabetiker.  Zethelius (2010) skriver att insulinresistens är något som kan uppstå på grund av 

fetma hos somliga individer. Detta har en påverkan på vilket farmakologiskt val individen 

väljer att utgå ifrån. Fetma och insulinresistens försvårar beslutet av de farmakologiska valen. 

I samband med fett och diabetes kan det även leda till hypertoni och dyslipidemi. Det är allt 

mer vanligt förekommande att möta människor med diabetes typ 2 och stora doser av insulin.  

    För att främja hälsan har kosten en stor betydelse vid diabetes mellitus typ 2. Syftet med en 

kosthantering är att förbättra och undvika symtomgivande plasmaglukossvängningar, 

uppgradera glukostoleransen samt uppehålla eller motverka komplikationer (Vessby, Asp & 

Axelsen, 2010). 

I studien förklarar författaren Brouns (2018) hur viktigt det är att ha en kontrollerad kost då 

det bland annat sker en nedminskning av cirkulerad fett och med hjälp av detta ökar 

glukosupptaget i vävnaderna ytterligare. I studien framkom det att växtbaserad kost ger ett 

förbättrat blodtryck. Vilken typ av kost som bör vara angelägen förmedlas via rådgivning. 

Kostrådgivningen ska individanpassas utifrån människans förhållande, behov och kostvanor. 

Ett kontrollerat kostintag är väsentligt i anknytning med insulinbehandling. Energiintaget är 

individuellt anpassat utefter en stadig vikt, metabolism och nödvändiga näringsämnen. 

    I kombination med hälsa är fysiska aktiviteter en grundläggande faktor med en stor 

betydelse för det allmänna välbefinnandet. Regelbundna fysiska aktiviteter medför till en 

förbättrad glukoskontroll, ökad perifer insulinkänslighet samt viktreduktion som är en 

bidragande faktor tillsammans med kosten. Det är även en förebyggande effekt för att bland 

annat få en förbättrad metabolkontroll. Detta gäller huvudsakligen nydiagnostiserade patienter 

i åldern 40-60 år som kan resultera en förändrad glukoskontroll med hjälp av fysiska 

aktiviteter (Fritz & Krook, 2010). I studien framhäver författarna att fysiska aktiviteter hjälper 

till att reducera och sänka bland annat glukosvärden med cirka 40 % till skillnad de som är 

fysisk aktiva (Jacobs et al., 2018). 
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Sjuksköterskans ansvar 

Diabetes kan leda till en förändring vilket innebär att det kroppsliga, psykologiska och det 

sociala påverkas. Sjuksköterskans centrala roll bör vara öppen och visa ett intresse för 

människans historia. Ett bra samspel mellan sjuksköterskan och patient leder till en bredare 

förståelse. Sjuksköterskans mål vid varje samtal är att kunna få patienten att känna sig sedd, 

hörd och bekräftad (Blåka & Hanestad, 2006) 

Robertson (2012) lyfter fram en behandlingsplan som fokuserar på att tydliggöra 

målsättningar som sjuksköterskan framställer. Studien förklarar att den ansvariga 

sjuksköterskan har en central roll i att hjälpa individen med diabetes. Detta utförs genom att 

motivera samt stödja patienter till att möta olika hinder, bland annat gällande funderingar 

kring livsstilsval. 

    International Council of nursing (2012) skriver att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar i bedömningar samt beslut då all omvårdnad har en etisk 

aspekt. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till etiska frågeställningar, exempelvist hur patienten 

skall respekteras, hur patientens integritet skall bevaras samt hur patienten skall ges 

möjligheten till att vara delaktig i sin vård och behandling. Varje individ är speciell, därför 

ansvarar sjuksköterskan att förse sig med kunskap om patientens värderingar, kultur, 

övertygelser samt attityder, detta genom att arbeta personcentrerat med varje patient. 

    Whitehed et al. (2017)  skriver att sjuksköterskan skall tillämpa evidensbaserad omvårdnad, 

detta för att garantera att mottagaren får omvårdnad av hög kvalité enligt beprövad erfarenhet 

samt vetenskap. 

Sammanfattningsvis bör en sjuksköterska ge positiv återkoppling till individen som är i fokus 

och gå den extra milen till att ge en god omvårdnad. Genom att sjuksköterskan använder 

dessa aspekter kan vårdaren styrka individens svagheter och se sina möjligheter för att kunna 

utföra de krav som kommer emellan för personen med diabetes. (Handley, Pullon & Gifford, 

2017). 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifierar myter, övertygelser samt barriärer som 

patienten kan tro på. Detta för att sedan utifrån evidensbaserad kunskap utbilda dessa 

patienter och förbättra deras kunskap om diabetes. Lätt och kortfattad utbildning samt 

kunskap om diabetes typ 2 är lättast för att patienten skall kunna hantera sin sjukdom samt 

genomföra god egenvård (Huber, Huber, Shaha, 2011). 

Sjuksköterskans centrala roll är att utbilda patienten om diabetes typ 2, stödja patienten till att 



 
 4 (32) 

 

hantera sjukdomen samt samordna en individanpassad egenvårdsplan utifrån patientens behov 

och resurser. Detta kan genomföras genom en god vårdrelation och samarbete mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bör informera patienten om egenvårdsåtgärder som 

exempelvis medicinhantering, kost, vikt, motion samt rökstopp. Dessa egenvårdsåtgärder är 

väsentliga för hur patientens liv kan komma att se ut framöver (Bartol, 2012). 

    Davisson och Swanson (2018) skriver i sin artikel att efter patienten fått sin diagnos och 

har utbildats samt påbörjat medicineringen är det viktigt att sjuksköterskan utför kontinuerliga 

observationer samt kontroller. Detta för att kunna kontrollera patientens progression, se över 

eventuella frågor kring egenvård samt fortsatt stöd för patienten. Genom kontinuerlig kontakt 

med patienten kan komplikationer tidigt upptäckas vid exempelvis behandling av sjukdomen 

och därmed främja patientens hälsa samt kostnadseffektiviteten. 

 

Närstående 

När en individ har fått diagnosen diabetes typ 2 kan den närståendes mentala hälsa påverkas 

till det sämre. Föräldrar till barn som har diagnosen upplevde svårigheter med att hjälpa 

barnet med glukosövervakning, medicinering, kost samt träning. Detta resulterade i att 

föräldrarna upplevde ångest över att stötta sitt barn. Familjerna upplevde att dessa svårigheter 

kunde minskas om de hade fått mer stöd samt utbildning kring sjukdomen från samhället och 

hälso- och sjukvården (Mulvaney et al, 2006) 

    Häggström (2012) menar att när man får besked att en i familjen har fått diabetes blir 

familjelivet omprioriterat. De flesta familjer eller närstående upplever att andra saker som 

man inte tänkt tidigare på är mycket mer prioriterade efter informationen angivits. För de 

flesta närstående är det viktigare att få egen tid med varandra än att ha pengar som ska 

spenderas bort. De upplever även att de ska göra de bästa av situationen samt ge hen olika 

möjligheter till att göra en förändring. Allt ens närstående vill, är att hen ska uppleva lugn och 

trygghet inombords. Närstående förklarar även att de har ett val i livet, antingen kan de 

eftersträva efter goda möjligheter eller tycka att det är oförtjänt och uppmärksamma energin.             

    Dellafiore et al. (2018) beskriver i sin studie att partnern till den som lever med diabetes 

upplevde att hen behövde ändra på sin livsstil tillsammans med sin partner för att kunna stötta 

hen på bästa sätt. Detta innebar att det inte bara var den sjukdomsdrabbade som ändrade på 

sina levnadsvanor utan båda två. Partnern till den sjukdomsdrabbade upplevde att det krävde 

tålamod och styrka för att kunna stötta sin partner och erfarande svårigheter med att acceptera 

dessa livsstilsförändringar. Trots svårigheter med att acceptera att deras partner har drabbats 
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av diabetes typ 2 försöker de hitta olika metoder för att kunna acceptera dessa 

livsstilsförändringar och försöka tänka positivt.  

 

Problemformulering 

I de flesta länder runt om i världen har diabetes mellitus typ 2 ökat på grund av sociala och 

kulturella förändringar samt ökad inaktivitet, urbanisering, sockerintag samt minskad frukt- 

och grönsaksintag. Människor runt om i världen har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes 

typ 2 drabbar inte bara patienten men även dess närstående, sjukdomen kräver stora 

livsstilsförändringar. Utbildning samt kunskap om diabetes typ 2 krävs för att patienten och 

dess närstående skall kunna hantera sjukdomen samt genomföra egenvård av hög kvalité. 

Egenvård är en väsentlig del i patientens liv då hur patienten utför egenvården kan komma att 

påverka hur livet kan se ut framöver. För att kunna uppnå god livskvalité behöver 

sjuksköterskan utbilda patienten, stödja patienten till att hantera sjukdomen samt samordna en 

individanpassad egenvårdsplan utifrån patientens behov och resurser. Detta för att patienter 

som bär på diabetes typ 2 ska få uppleva en säker och personcentrerad vård av hög kvalié. 

 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet utgår från Dorothea Orems omvårdnadsteori där egenvård är ett centralt begrepp i 

teorin och bidrar till att patienten får möjlighet till att kunna leva ett liv utan ständig kontakt 

med hälso-och sjukvården. Utifrån detta synsätt har människan en förmåga att själv styra sina 

förbättringar vid olika tillfällen för att värna om sin hälsa. 

Orem (2001) skriver att egenvård bidrar till hälsa, liv samt välbefinnande. Sjuksköterskan 

skall kunna identifiera samt bedöma patientens behov av egenvård och därmed erbjuda 

kunskap samt stödja patienten och närstående till att utföra egenvård av hög kvalité. Det är 

viktigt att patienten får rätt information och kunskap om sin sjukdom för att kunna delta i sin 

egenvård. För patienter med diabetes typ 2 är egenvård betydelsefull för att kunna främja 

hälsa. 

I egenvårdsteorin finns det tre centrala begrepp, egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Orem (2001) skriver att syftet med egenvård är att människan ska använda sig 



 
 6 (32) 

 

av aktiviteter för att bevara sin hälsa, liv samt välbefinnande. Egenvårdsbehov inkluderar 

huvudsakliga sysselsättningar för att människan ska kunna bevara en grundläggande 

överlevnadsstrategi. För att egenvårdskrav ska utföras på ett korrekt sätt behöver en del 

uppgifter franställas för att egenvårdsbehov skall tillfredsställas. En del av sjuksköterskans 

roll är att främja en egenvårdsbalans med hjälp av att stödja individens egenvårdskapacitet.  

    Orem (2001) talar om att människan har en del begåvning och drivkraft för att kunna 

främja sin egen hälsa och förhindra sjukdomen man bär på. Hon menar att sjuksköterskan ska 

främja och tillgodose patientens egenförmåga att kunna hantera sin sjukdom på egen hand, 

samt att sjuksköterskan skall finnas nära till hands. Orem et al. (2001) talar dessutom om att 

individen har potens till omsorg från samhöriga som kan lyfta och stödja sin medspelare som 

lever med diabetes typ 2. 

Orem (2001) berättar att omvårdnadssystemet hade fyra viktiga begrepp. Det första begreppet 

handlar om hur man skulle stärka individens egenvård. Det andra begreppet handlar om hur 

man skulle utveckla individens egen förmåga. Det tredje begreppet handlar om ett komplett 

kompenserande system. Det fjärde begreppet handlar om i viss grad av stöttande/lärande 

system. Sammanfattningsvis menar Orem att individen skall klara av att uppfylla de allmänna 

önskningarna på egen hand och av egen vilja. 

 

Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod.   

Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt är ett systematiskt arbete där studiens olika 

delar redogörs noggrant. Med en litteraturöversikt kan kunskap i det valda området 

kartläggas. Detta genom sökning av kvalitativa artiklar som arbetet baseras på. Kvalitativa 

artiklar inriktar sig på patientens upplevelse, känslor samt erfarenhet, vilket kommer att 

spegla syftet på främsta sätt.  

 

 

Datainsamling 

Vid val av metod tillämpade författarna sökningar som skedde via databaserna Cinahl 

Complete och Pubmed. Vidare har detta en omvårdnads och medicinsk målsättning, detta har 

granskats mer djupgående av forskningsetiska moment. Med hjälp av sökningsverktyget 

Svensk MeSH kan sökord på engelska framföras.  Uppslags orden är nyckeln för att 

artikelsökningarna ska ligga till grund för “patient”, “diabetes mellitus typ 2”, “leva med” 



 
 7 (32) 

 

samt “upplevelse” kommer att ske och översättas från svenska till engelska. Författarna har 

använt sig av sökorden ’’patient’’, ’’lifestyle’’, ’’experience’’ och ’’attitude’’. Sökorden har 

valts att användas av fri sökning och inte via ämnesrubriker. Sammanfogning av de valda 

termerna kommer att ske med hjälp av boolesk söklogik det vill säga ordet AND och inte OR 

eller NO, detta för att filtrera ord som kan frambringa fel referens. För att få en tydlig 

överblick av innehållet i artiklarna kommer granskning av titeln, sammanfattningen samt 

resultatdelen att ske innan de artiklar som speglar syftet främst väljs ut. Detta för att 

författarna skall få en god grund och att uppslags orden ska uppfylla en betydelsefull sökning. 

Detta hänvisas till sök matrisen.  

 

Urval 

I sökningen har vi valt att inrikta oss på artiklar mellan årtalen 2009-2019 detta på grund av 

att det ska vara en aktuell fakta. De artiklar som var äldre än tio år filtreras bort. Sökningarna 

begränsades till artiklar som endast var skrivna på svenska och engelska, detta för att 

författarna skulle kunna kontrollera innebörden. Artiklarna var peer reviewed som innebär att 

de är ämnesexperter vetenskapligt har granskat varje referens. Samtliga artiklar var etiskt 

granskade och kvalitativa. Inklusionskriterier var patienters upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2 i åldrarna 18 år eller äldre. Sammanfattningsvis gjordes en noggrann 

undersökning av abstract och av metoden för att få en helhetsbild av arbetets innebörd. När 

relevanta artiklar hade valts ut lästes artiklarna fullständigt av båda författarna för att 

garantera att de svarade på syftet i föreliggande studie. De artiklar som valdes användes för att 

besvara på syftet. Artiklarnas innehåll kom från länderna, Norge, Australien, England, 

Finland, Danmark, Nederländerna, Mexico och Sverige som gav oss en internationell 

uppfattning. 

 

Dataanalys 

Friberg (2017) skriver att de artiklar som valts ska fördjupas och granskas ett flertal gånger, 

detta för att få en bättre förståelse för studiens olika delar. Det är viktigt att få en 

helhetsuppfattning då problemformuleringen ligger till grund för syftet och syftet är grunden 

för resultatet. Analysarbetet skedde enligt Fribergs (2017) modell där artiklarna först lästes 

enskilt och sedan lästes resultatet upprepande gånger. Under hela analysarbetet var det viktigt 

att författarna försäkrade sig om att artiklarnas resultat svarade på syftet.  Diskussion kring 

innehållet i metod samt resultatdelen av artiklarna skedde för att finna likheter och skillnader 
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och därefter kunna hitta mönstret. Detta för att kunna omvandla materialet och därmed 

underlätta framställningen av resultatet. Författarna fick fram två huvudrubriker för resultatet 

i föreliggande studie. Detta har i sin tur medfört till att rätt artikel placeras under rätt rubrik 

samt att upprepning inte sker. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) innebär forskningsetik de etiska övervägande som genomförs inför 

samt under genomförandet av det vetenskapliga arbetet. Syftet med forskningsetiska 

överväganden är att forskarna skall skydda och respektera individens lika värde, rättigheter, 

självbestämmande samt integritet. Detta för att inte bara få bättre förståelse för studiens olika 

delar, men även när artiklarna översatts från engelska till svenska skall innehållet inte ändras. 

För att undvika tolknings fel kan det vara bra att ta hänsyn till varandras tankar och 

synpunkter och reflektera över er förförståelse vid data i datainsamlingen, urval och 

dataanalys. Därför kan det vara bra att tillsammans diskutera likheter och skillnader och olika 

tolkningar av artiklar gemensamt. 

 

Resultat 

Resultatet kommer att introduceras i två huvudrubriker som innehåller underrubriker. Första 

huvudrubriken är livsstilsförändringar och underrubrikerna är stress och psykiska 

påfrestningar samt individens uppfattning. Andra huvudrubriken är upplevelser av stöd, 

underrubrikerna är vårdens stöd och närståendes stöd.  

 

Livsstilsförändringar 

Studier visar att många som har diagnostiserats med diabetes typ 2 upplevde svårigheter med 

att ändra på livsstilen, särskilt när man är nydiagnostiserad. Ett flertal var chockade och 

förvånade över att få sjukdomen, vilket de såg som en utmaning till att ha ett långsiktigt och 

normalt hälsotillstånd. Deltagarna i studierna fick känslomässiga effekter på grund av att det 

nödvändigtvis behöver anpassa kosten efter sin sjukdom. Processen var mycket svårare än 

vad de trodde. Deltagarna i studierna upplevde att diabetes har en stor påverkan på deras 

vardag. En del upplevde att diabetes var i vägen för deras vardagliga sysslor. Många talar om 

att de kände inre stress, depression och hur sömnproblemen sakta började stiga fram. 

Problemet var att deltagarna inte ansåg några komplikationer med att ibland ha höga 

glukosvärden, även fast dem var medvetna om vilka omständigheter och problem som 

uppstod. Vissa i studierna var inte villiga att sluta äta god mat och dryck. Många deltagare i 
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olika studier upplevde att motivationen behöver höjas upp. Konsekvenserna var att de 

upplevde att kosten inte gick att hantera i vissa länder, eftersom kosten upplevdes torr och 

tråkig.  De ansåg att det skulle bli ett flertal förändringar, och att det upplevde den nya kosten 

som mer ohälsosam (Ball et al., 2016; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Whittemore., 2019; 

Abuel, Walaa, Bavi, Håkonsen, Jenum & Toverud, 2019). Många tror att det förflutna har 

frambringat sjukdomen och problemet löser sig med hjälp av Gud (Abuel et al., 2019 ;Ågård, 

Ranjbar & Strang, 2016). 

    Deltagarna berätta att när de fick diagnosen diabetes kom det som en chock, vilket gjorde 

det svårare för individerna att ändra på kosten (Abuel et al., 2019; Ågård, Ranjbar & Strang, 

2016; Ball et al., 2016).  Många levde med rädsla och sorg. Detta resulterade i  att diabetes 

typ 2 hade påverkade deras vardagsrutiner väldigt mycket (Abuel et al., 2019; Ågård, Ranjbar 

& Strang, 2016). En stor del som påverkade vardagen var att individerna inte ansträngde sig 

till att prestera i olika fysiska aktiviteter. Det upplevdes tråkigt och obehagligt, samt att de 

inte ville leva efter ett strukturerat liv. De uteslöt deras förmåga att sluta ansvara för 

sjukdomen (Ågård, Ranjbar & strang., 2016; Whittemore, 2019).  

    Vidare berättade deltagarna när den första chocken släppts kunde de styra sina känslor 

gynnsammare och finna mer kontroll. Deltagarna använde sig av egna och anpassbara 

metoder, vilket blev enklare till att behålla de nya livsstilsförändringarna. De insåg hur 

välmåendet påverkades positivt när allt blev mer strukturerat i vardagen. De vill säga att deras 

mående blev bättre när de ändrade på kosten samt använde sig av olika fysiska aktiviteter 

(Ball et al., 2016; Smith, Mcnaughton & Meyer, 2016). Deltagare som föredrog att förbättra 

kosten fick hjälp av en dietist där dietisten rekommenderade en anpassbar samt hälsosammare 

kost för diabetikerna (Ball et al., 2016). Somliga valde att inte följa anvisningarna eftersom 

det inte passade in i deras livsstil (Ball et al., 2016; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Abuel et 

al., 2019). Individer som ville se en förbättrad livsstil upplevde hur deras dietförändringar gav 

dem positiva återkopplingar på blodsockernivån samt viktminskning. Det följdes upp av 

dietistens hänvisningar. Efter flera månaders hantering av upprätthållning på deras diet 

började dem flesta betrakta ett bättre resultat (Ball et al., 2016).  

    Vidare handlar det mycket om att deltagarna upplevde hinder med att genomföra fysiska 

aktiviteter. I studien upplevde deltagarna att prioriteringen av fysisk aktivitet inte var i fokus, 

även fast de var medvetna om vilka konsekvenser som kunde uppstå. Vid några få tillfällen 

kunde de använda sig av fysiska aktiviteter, dock kortare och främst oregelbundna 

promenader (Abuel et al, 2019; Ranjbar, Ågård & Strang, 2015). De upplevde att de inte var 

tillräckligt effektiva och ansvarsfulla på grund av deras centrala punkt uppmärksammades 
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istället av familjen. De kunde ta deras tid med att ta hand om barn och vara sysselsatta med 

hushållsarbetet samt utföra religiösa böner (Abuel et al, 2019). Orsaken till minskad aktivitet 

var på grund av brist på stöd, det upplevdes vara besvärligt och svårt att finna motivationen 

samt hur man ska gå tillväga för att det ska bli en anpassad träning. Deltagarna upplevde att 

aktiviteter utfördes mer regelbundet med anhöriga än ensamma (Smoorenburg et al., 2019). 

Somliga deltagare reflekterade innebörden av hur givande fysisk aktivitet är, dock kunde 

vissa inte finna glädje i träning. De upplevde att träning tog alldeles för mycket av deras tid 

och var ointressant. Vidare beskriver studien att några deltagare var bekymrade och trodde att 

fysiska aktiviteter kunde skada hjärtat. Smärta, brist på erfarenheter och sömnproblem kunde 

vara olika anledningar till att undvika träning. Sammanfattningsvis var deltagarna bekväma 

med deras nuvarande tillvaro och hade inga större planer på att ändra på sina fysiska vanor 

(Ranjbar, Ågård & Strang, 2015). 

    Vidare visar Whittemore et al (2019) att deltagarna inte prioriterade fysiska aktiviteter på 

större allvar. Deras uppfattning av fysiska aktiviteter är något som tillämpades i 

träningslokaler, vilket de inte hade råd med. Deltagarna nämnde att det var svårt att hitta 

motivation för att påbörja en ny och aktiv livsstil. När de väl var igång var det många som 

fick en viss regelbunden träning i sin vardag (Laursen, Christensen & Frølich, 2017). När 

diagnosen var ställd blev det en omställning för att få den nya förändringen att funka och även 

den nya dietkosten. Deltagarna menar att lusten för att ändra livsstilen för att utföra fysisk 

aktivitet skall komma inifrån, människans egenvilja. Deltagarna talar även om att de påverkas 

av samhällets olika aspekter som förekommer till exempel den personliga mottagligheten, 

livsmedelsunderhåll, klimatförändringar eller samhällets ekonomiska tillstånd. Dessa aspekter 

upplevde somliga deltagare att det sätter ett stopp för att de ska kunna genomföra fysiska 

aktiviteter (Neumann et al., 2016). Deltagarna talar även om att tiden inte räckte till, de menar 

att det måste planeras i god tid för att träningen skall utföras på ett korrekt och säkert sätt. En 

annan förklaring som var vanligt förekommande hos deltagarna var att de inte kände sig som 

idrottare och att det var en anledning till varför fysisk inte aktivitet utfördes.  

 

Individens uppfattning 

Från en början upplevde somliga deltagare att det blev alldeles för mycket förändringar, dock 

positiva förändringar då det skapade en förnuftig mening för en del deltagare (Ball et al., 

2016; Burridge et al., 2014). En del nämner hur viktigt det är ha ett starkt psyke till att 

förändra sin vardag och ändra på rutiner, dock kommer det alltid finnas motstånd (Burridge et 

al., 2014). Något de var i behov av var att övertyga kroppen att förändringar var något bra, det 
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ska finnas medvetenhet hos individen om att det kan komma motstånd på vägen och det inte 

alltid är en enkel utvecklingsgång (Ball et al., 2016). Det var fokus på deltagarnas 

kapacitet, hur de uppskattade och svarade på implikationerna utifrån deras diabetes status. 

Olika förändringskrav skapade en bättre förståelse för de flesta av deltagarna. De förstod och 

accepterade det långsiktiga tankesättet med sin sjukdom för att få en förbättrad livskvalitet 

(Burridge et al., 2014).  Deltagarna accepterade och uppskattade deras nuvarande status 

(Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Ball et al., 2016 )  

 

Psykiska påfrestningar 

I studierna presenterades det hur deltagarnas reaktion påverkades av när de diagnostiserades 

med diabetes typ 2. Ett antal deltagare nämnde hur berörda och känslomässiga dem blev. Att 

medverka i studien förblev en utmaning för de flesta deltagarna, då somliga inte var vana vid 

förändringar (Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Whittemore et al, 2019; Burridge et al., 2014; 

Ball et al., 2016; Hjort, Frolich., & Christensen, 2017). Majoriteten av situationer när temat 

livsstil låg på agendan blev deltagarna förvånade av vilka starka kopplingar det fanns till 

bakomliggande samhällsorsaker samt människans egna självmedvetande. Gruppen individer 

som deltog var nyfikna på hur en människa bör leva hälsosamt, de ville förbättra sina 

kunskaper inom detta. Möjligheterna att utbildas inom ämnet fanns, dock brast kvalitén i 

undervisningen (Whittemore et al, 2019). I samband med att en person diagnosticeras med 

diabetes uppstår det känslomoln av oro. Deltagarna uppmärksammade tydligt vilka 

kunskapsbrister det fanns bland individerna. Den mest omfattande faktorn till varför de 

upplevde depression och rädsla var på grund av insulin användning. Resultaten i studierna 

visade att den ohälsan smög sakta fram på vissa deltagare. Ett signalement var att dem inte 

kände hopp, samt att livsglädjen började mattas ur deras ögon och självmordstankarna blev 

allt större och starkare (Hjort, Frolich., & Christensen, 2017); Whittemore et al, 2019; 

Burridge et al., 2014; Ball et al., 2016; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). 

    Nydiagnostiserade patienter kunde uppleva stigmatisering av sociala faktorer av 

närstående, ekonomi, arbete och sociala aktiviteter påverkades negativt och ledde till 

isolering. (Hjort, Frolich., & Christensen, 2017; Burridge et al., 2014; Ball et al., 2016; 

Whittemore et al; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016. Majoriteten nämner att det var alldeles 

många förändringa som skulle ställas till rätta och på grund av detta fick de ändra på sina 

livsvanor (Hjort, Frolich., & Christensen, 2017) Det fann ingen glädje i livet, inte i den 

nuvarande stunden (Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). Psykiatriska, sociala och existentiella 

problem var något som påverkade livskvaliteten. De förlorade hoppet och styrkan för 
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framtiden med att omhänderta sin diabetes (Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). 

    Diabetiker med en längre kännedom och kunskap har haft många upp- och nedgångar. Vid 

vissa tillfällen sker det förändringar i ens liv vilket leder till att man glömmer ta hand om sin 

diabetes (Burridge et al., 2014). En större del nämner att det var alldeles för mycket 

förändringar, det skulle ställas till rätta och på grund av detta fick dem förändra sina livsvanor 

(Hjort, Frolich., & Christensen, 2017; Burridge et al., 2014). 

 

  

Vårdens stöd 

Miljön upplevdes stressig av patienterna eftersom vårdpersonalen gav information och talade 

till sina patienter att tiden inte räckte till eftersom nästa patient väntar. Deltagarna som inte 

var nöjda hävdar att de fick bättre hjälp av anhöriga och på online sidor angående diabetes typ 

2. Detta på grund av att de inte fick tillräckligt med kunskap från hälso- och 

sjukvårdspersonal. De som blev missnöjda tyckte att stöd och hjälpen de fick från hälso- och 

sjukvårdspersonal inte uppnåddes varje gång. Patienterna upplevde inte att dem fick chans för 

en öppen kommunikation. ( Ball et al., 2016; Smith, Mcnaughton & Meyer, 2016; Abuel et 

al., 2019; Smoorenburg., Hertroijs., Dekkers., Elissen & Melles, 2019; Ågård., Ranjbar & 

Strand, 2016). Majoriteten upplevde att väntetiden hos hälso- och sjukvårdspersonalen var 

lång, då dem var i behov av att få råd med hur de ska gå tillväga med bland annat diet 

förändringar och få stöd över deras självhanteringstekniker.  

Deltagare upplevde inte att vårdpersonal gav de någon utökad information eller hänvisning.  

   Deltagarna upplevde att regelbunden rådgivning och stöd av hälso- och sjukvårdspersonal 

gynnade dem i längden, diabetes blev lättare att hantera. Dock kunde det finnas konsekvenser 

med rådgivningen (Halkoaho, Kangasniemj, Niinimäki & Pietilä, 2014). Detta gjorde att 

deltagarna agerade på rådgivningen och informationen inte var tillräcklig för att uppfylla 

patienternas krav samt hantera deras resurser (Halkoaho et al., 2014; Whittemore et al, 2019). 

Vissa deltagare kunde till och med uppleva skuldkänslor när de inte visste hur de skulle följa 

sjuksköterskans instruktioner (Halkoaho et al., 2014).  De upplevde själva att de inte kunde 

skylla på någon annan än sig själv för att de inte kunde följa instruktionerna. I själva verket 

förstod inte deltagarna att instruktionen och rådgivningen de fick var inte utifrån deras 

personliga resurser (Halkoaho et al., 2014).  

    Deltagarna i studien upplevde att delta i en grupputbildning är gynnsammare eftersom dem 

fick dela information angående kostrådgivning samt olika böcker som innehöll bra 
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information angående kostrådgivning (Smith, Mcnaughton & Meyer, 2016). Många kände att 

de fick upp motivationen, socialt stöd samt vilja att hantera särskilda hälso- eller emotionella 

problem (Ågård., Ranjbar & Strand, 2016; Halkoaho et al., 2014; Smith, Mcnaughton & 

Meyer, 2016). I studien deltog både nydiagnostiserade klienter och klienter med en långvarig 

förbindelse inom diabetes. Även fast det var några som hade längre och kortare period av sin 

diabetes hade det samma åsikt om hälso- och sjukvårdspersonal Smith, Mcnaughton & 

Meyer, 2016). 

   En del deltagare följde hälso- och sjukvårds rådgivning och fick positiva återkopplingar på 

blodsockernivån samt viktminskningen. De ville till och med fortsätta utvecklas och 

förbättras, samt kunna hantera sin diabetes ännu bättre. Det blev mer stödjande för vissa än 

för andra. (Ball et al., 2016). De som avböjde hjälpen av hälso- och vårdpersonal använde sig 

istället av diet information på nätet och det visade sig behöva mer hjälp eftersom 

blodsockernivån samt andra hälsoresultat visade inte goda värden. Dessa individer upplever 

att de behövde omedelbar hjälp och rakare riktlinjer från hälso- och sjukvårdspersonal (Ball et 

al., 2016). För deltagarna var det givet och gynnsamt när sjuksköterskor delade med sig en 

god humor och en bra attityd då det byggde på en trovärdighet mellan sjuksköterska och 

patient Vissa upplevde att sjuksköterskor inte uppmärksammade patienternas resurser. 

(Halkoaho et al., 2014).  

 

Närståendes stöd   

En stor del av diabetikernas drivkraft som ledde de framåt var familjemedlemmar och andra 

närstående. De fick stöd, uppmuntran och hade även en avgörande roll i förhållande till 

vardagen. De fick hjälp med dagliga insatser, då det centrala var matlagning med låg fetthalt, 

gemensamma träningsrutiner och närvarar i möten med diabetessjuksköterskan. När familj 

eller närstående inte kunde hjälpa till kände de hopplöshet och behandlade inte sin diabetes på 

samma sätt. Energin var inte detsamma när familjemedlemmarna inte var närvarande 

(Halkoaho et al., 2014; Abuel et al., 2019; Ågårg., Ranjbar & Strand, 2016; Burridge et al., 

2016). När det gäller medicineringen hade alla deltagare stöd från familj och vänner där 

de blev påminda när medicinering skulle tas. Somliga deltagare var noggrant informerade när 

medicineringen skulle tas samt att kunskapen var noggrann delgiven (Abuel et al., 2019). 

Deltagare fick bredare kunskap och hade mer erfarenheter sen tidigare. Närstående hjälpte till 

med den ekonomiska biten och inhandlade nya nålar till insulinpennan om det skulle vara 

aktuellt (Ågård, Ranjbar & Strand, 2016) 

    Samtliga deltagare upplevde brist gällande familjemedlemmarna, deltagarna menar att det 
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inte fanns egen tid gällande motion eller avkoppling (Whittemore et al., 2019). 

    För ett fåtal individer skapades det svårigheter och besvär med insulin användning vilket 

berörde familjens rutiner under måltider. Detta blev ett bekymmer då det påverkade 

deltagarnas insulinberoende. 

 

Diskussion 

I diskussionen sammanförs alla punkter som har diskuterats i arbetet, dessutom hänvisas ett 

flertal tips på fortsatt diabetes typ 2 forskning. Därutöver diskuteras framförallt positiva och 

negativa aspekter som framkommit i arbetet, även Orems egenvårdsteoris koppling till 

arbetets bakgrund och resultat.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2. 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt som bestod av Friberg (2012).  Detta för att 

sammanställa forskning som besvarar syftet om upplevelser och därmed valdes det tio resultat 

artiklar av kvalitativa studier för att förtydliga en större uppfattning inom det specifika 

området. De kvantitativa studierna var helt exkluderade då författarna hade som mål att 

minska kvantitativa studierna för att den allmänna statusen hos individen skulle upplevas mer 

central och djupgående Styrkan med kvalitativa studier var att författarna fick en större 

helhetsbild på hur de upplevde att leva med diabetes typ 2. Svagheten med kvalitativa studier 

var att resultatet visade ett fåtal deltagare som deltog i studierna. Detta exkluderar i resterande 

befolkning som också har diabetes typ 2. Författarna ansåg att kvantitativa studiers svagheter 

var att forskningen inte var djupgående, därför användes det inte i författarnas uppsats. 

Däremot är styrkan med kvantitativa studier att man får en bredare och procentuell helhetsbild 

som visar en fördjupning av resultatet.  Utgångspunkten för författarna var att inte rikta sig in 

på ett särskilt land. Författarnas inriktning var att se spridningen ur ett större perspektiv och få 

mer av en internationell utblick. Vidare nämner författarna att slutsatserna inte kan kopplas 

ihop när det talas om det ekonomiska momentet, med anledning av den breda 

utsträckningen.  Författarna bedömde att det väsentlig för området var att fokusera på årtalen 

2009-2019, vilket i detta fall bedöms som aktuellt.  Författarna valde att rikta sig in på från 

åldern 18 eller äldre. Vidare bedömde författarna att arbetet skulle grunda sig mer i en 

omfattande utsträckning då det även skulle ge en mer intensiv forskning. Artiklarna valdes på 

engelska dels för att det slutgiltiga resultatet ska kontrolleras av författarna. Dilemmat som 
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uppkom var att det kunde påträffas likalydande artiklar. Detta kunde ses som ett hinder och 

medverka att somliga artiklar gått förlorade. Valet författarna gjorde var att utesluta studier 

där det förtydligar individers upplevelser av att klara av egenvård efter att patienterna utfört 

en undervisning. Dock kunde detta medföra ett felaktigt resultat i vårt arbete. Det kunde 

innebära bristande förutsägelser. När författarna möttes av förhinder använde de sig av 

ordböcker vid komplicerade översättningar. Dock kunde detta leda till en bristfällig tolkning 

som författarna kan uppfatta och tolka på ett felaktigt sätt.  

 

Resultatdiskussion 

Ett problem som uppmärksammades i resultatet var svårigheterna med att bevara kostintaget. 

Detta beror mestadels på att det fanns bristande kunskap (Areshtanab., Moonaghi., jouybari., 

Zamanzadeh & Ebrahimi, 2018). Orem et al. (2001) berättar att människans egen vilja till att 

klara av egenvården är målet för att uppnå sin hälsa. Om människan äter hälsosam mat kan 

personen leva ett längre liv som automatiskt bidrar till välbefinnandet. En god grund till ett 

hälsosamt liv är att ha en bra syn på kostvanorna då det minskar risken för andra sjukdomar. 

World Health Organization betonar att grundregeln för att uppnå hälsa grundar sig mycket i 

kosten. För att människan skall uppnå välbefinnande är det viktigt att lägga fokus på 

näringsintaget. Kosten som rekommenderas skall ha en balans mellan vitaminer, fibrer och 

fetter (Westergren, 2019). 

    Resultatet som vi fick illustrerar svårigheter för människan när det rör sig om den 

ekonomiska delen. Att leva hälsosamt innebär t ex att nyttiga matprodukter kostar mer pengar 

vilket resulterar i mindre ekonomiska medel för andra utgifter. World Health Organization et 

al. (2008) talar om att ett ökande problem världen över är fetma som är en kamp för somliga 

individer. De handlingar som bör utföras för att individens begäran till egenvård ska kunna 

tillfredsställas måste komma från individen själv (Orem et al., 2001). Omgivningen har en 

stor påverkan till att förhindra individens egenvårdskrav vilket kan medverka negativa resultat 

då egenvårds krav inte når ända fram. Carpenter, Theeke, Mallow, Theeke och Gilleland 

(2017) skriver i sin studie att tydliga kopplingar finns mellan fetman och diabetes. Dessutom 

finns det starka kopplingar mellan individer som lider av fetma och diabets typ 2. Carpenter et 

al. (2017) har även sökt och funnit anledningen till den höga andelen av individer som lider 

av fetma. Framförallt är individernas kostvanor som avspeglar den höga andelen fetma.  

    Det å andra sidan betyder att samhällsmedborgare med lägre inkomster har en mindre 

möjlighet att tillhandla sig nyttigare kost. De handlar onyttiga livsmedel med höga 
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sockerhalter, vilket blir en mindre kostnadsfråga. I grundkonstruktionen är det en ekonomisk 

klasskildring där människor med bättre inkomster har möjlighet till att äta hälsosammare kost. 

Människor som kommer från lägre samhällsklasser tenderar till att utveckla tidig död och 

allvarlig sjukdom i skillnad med individer i högre samhällsklasser. De sociala 

bestämningsfaktorerna formas enligt WHO beroende på hur människan föds, växer upp, lever, 

arbetar, utbildar sig och om individen har tillgång till sjukvården (Ringsberg, 2019). Orem 

menar att en förutsättning för människans existens kan bidra av olika anledningar till ohälsa. 

Hälsa framställs även som funktionell och konstruktiv integritet. Helheten av integriteten och 

upplevelsen konstruerar förutsättningar i det fysiska, psykologiska och det sociala 

välbefinnandet. Varje individ är beroende av andra människors potential för att försvara sin 

integritet genom att synliggöra omsorgen personen har både för sig själv och sina närstående. 

På detta sätt kan människan förhålla sig på ett sådant sätt inför tillvarons krav. Således blir 

egenomsorgen en förutsättning för att uppnå sin hälsa och för att förebygga och upphäva 

effekten av sin sjukdom (Orem, 2001).  

    Vårt resultat visar att en stor del individer med diabetes typ 2 upplever psykiska 

påfrestningar, särskilt när de har meddelats att de har fått en kronisk sjukdom. Många som 

blev chockade ansåg att det inte fanns något hopp om livet längre (Areshtanab et al., 2018).  

Skärsäter och Ali (2019) skriver att depression är något som kan uppstå och kan även påverka 

det sociala samt professionella liv som kan förändras och begränsas. Individer som lever med 

en kronisk sjukdom kan uppleva smärta, trötthet och stor oro. Detta är något som personen 

kan många gånger oroa sig både för sin egen skull men även sin närståendes framtid.  

    Asp och Ekstedt (2019) menar individen skall anpassa och återuppbygga balansen. Efter 

stress och påfrestning kan tröttheten bli långvarig och leda till utmattning. När man både lider 

av depression samt bär på en svår kronisk sjukdom finns det risk till det sämre (Skärsäter & 

Ali. 2019).  

    Ett problem som uppmärksammades i resultatet var att många deltagare upplevde hur 

miljön runtomkring påverkade individen både psykiskt och mentalt. Personer som kunde 

påverka dem var allt från närstående till sjuksköterskor. I resultatet uppmärksammades 

diverse kulturella skillnader samt politiska. Det är svårt att kategorisera och placera individer i 

olika sociala grupper, speciellt i en värld där man har olika religioner samt kulturer där 

levnadsförhållanden ser olika ut i varje land.  Wahlin & Ahlström, 2009). 

    Orem menar att individer som hamnar i svåra tillstånd och kan inte utföra egenvård 

behöver då stöd från en professionell grad, vilket i detta syfte är sjuksköterskan. 
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Sjuksköterskans centrala roll är att uppväga patientens omvårdnadsbehov samt att stötta 

patientens egen förmåga till att återuppliva den egna viljan (Orem, 2001).  

     

I resultatet uppmärksammades det att en del studier med olika deltagare hade i stort sätt 

likadana upplevelser av fysiska aktiviteter. De nämnde att de inte prioriterade eller la mycket 

fokus, detta på grund av olika anledningar. Faktorer såsom brist på stöd, svårt att finna 

motivation samt deras sysselsättningar i olika händelser var några av anledningarna. Målet för 

de flesta individen var att återuppbygga eller nå upp till sin egenvårdsbalans. Mycket handlar 

om att personen ska ha vilja och samverkan för att förbättra sin egenvårdsförmåga, vilket i 

detta fall blir personens fysiska förmåga.  I många studier har det resulterat att ökad fysisk 

aktivitet har en förebyggande effekt hos individer med typ 2 diabetes. Det har analyserats att 

personer i förhållande till bland annat rökning, övervikt eller ärftlighet har samband mellan 

fysisk aktivitet och reducerad benägenhet att utveckla sin diabetes. Deltagare som använde sig 

av fysiska aktiviteter och gjorde sig av med cirka 2000 kcal per vecka hade möjlighet till att 

minska risken med cirka 50 %. Raska promenader i 150 minuter/ vecka kunde även förebygga 

individers nedsatta glukostolerans. Faktumet är att låg fysisk konditionsnivå leder till en stor 

risk för att utveckla typ 2 diabetes (Frits & Krook, 2009). 

 

I resultatet visade det sig att ett antal deltagare upplevde brist på hjälp av vårdpersonal. 

Sjuksköterskans viktiga förmåga är att pedagogiskt framföra strukturen bakom egenvården 

betonas kraftigt av Robertson et al. (2012). Orem (2001) beskriver att människan kan vid 

vissa tillfällen uppleva att varken personen sig självt eller närstående inte kan stödja eller kan 

hantera situationens krav på egenvård. Vid sådana lägen kan människan vara i behov av 

professionellt stöd om den nödvändigtvisten behövs vid omvårdnad.  

    För att göra det lättare för patienten att främja hälsa bör sjuksköterskan se patientens helhet 

genom att bekräfta individen och motivera patienten för att minska ännu mer ohälsa. 

Sjuksköterskans centrala roll är att underlätta för patientens resurser genom att ta fram styrkan 

hos individen till att utföra egenvård personligen (Willman, 2019). Orem upplyser dessutom 

patienternas behov utav stöd vid utförande av vissa typer av saker. Orem poängterar 

sjuksköterskans viktiga roll är att utveckla patientens självständighet vid eget utförande av 

egenvård. Likt Orem pekar på hur viktigt det är att sjuksköterskans roll blir vid utveckling av 

att få patienter att lära sig rutinerna gällande behandling och förebyggande av diabetes typ 2. 

Resultatet av undersökningen visade tyngden utav sjuksköterskans centrala roll i arbetet. 
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Kommunikation mellan patient och sjuksköterska var en nyckelfaktor till det oerhört positiva 

resultatet (Whittemore et al., 2003). 

 Robertson et al. (2012) påvisar tydliga kopplingar mellan sjuksköterskans tydliga 

kommunikation och målsättningar med patienten resulterar i minskade komplikationer vilket 

leder till upprätthållande av en god livskvalitet.  

     I vårt resultat förstärks bilden av hur modern vård bör fungera i samhället. En tydlig 

personcentrerad vård med tydliga riktlinjer innefattar en kontinuitet av vårdgivaren. Dessutom 

uppmärksammar författarna att en förbättrad livskvalité för våra patienter kan uppnås genom 

ömsesidigt samarbete samt genom en god relation.  

    I resultatet visade det sig att en del deltagare inte kände sig tillräckligt sedda av 

sjuksköterskor. Många upplevde att man inte fick en tillräcklig uppfattning hur de ska bland 

annat gå tillväga med diet förändringar och på vilket sätt de ska få stöd med deras 

hanteringstekniker. I studien Chiaranai, Chularee och Srithongluang (2018) att en värdegrund 

till en god vård och omsorg är att frambringa en miljö som välkomnar, omfamnar och 

respekterar patienten men även deras närstående. Det ska även finnas ett ledarskap som 

hjälper till att välkomna, där patienterna kan uppleva sig vara sedda, stödda och potentierade. 

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att formuleringen och innehållet ska bli en viktig del 

av omvårdnadens planering, genomförande och utvärdering samt att få patienten att känna att 

miljön med sjuksköterskan är något som kan vägledas mot en god hälsa.  

    Varje individ och patient är unik vilket leder till att olika typer av personcentrerad vård på 

olika typer av patienter bör appliceras. Sjuksköterskans roll resulterar till en nyckelroll i 

utvecklande av patienters kunskap om egenvård. Problematiken i vården har legat på brister i 

sjuksköterskornas sätt att ta sig an olika typer av individer. Flertal patienter har även valt att 

söka sig till alternativa behandlingsmetoder som oftast inte är vattentäta. Det har även 

förekommit åtskilda meningar gällande patienternas förväntningar på vårdpersonalen där det 

hela har resulterat i bristfällig egenvårdskunskap bland patienterna. Författarna påvisar det 

stora glappet mellan förväntade krav och förmåga att tillgodose gällande egenvård. Dessutom 

konstaterar att detta är den stora utmaningen för nästa generations sjuksköterskor (Wiklund-

Gustin, 2012). 

    Vidare bör sjuksköterskan ha ett gott samband mellan patientens närstående, då det är en 

viktig roll i sjuksköterskans profession (Willman, 2019).  

    I resultatet uppmärksammades det även att ett flertal deltagare upplevde hur mycket 

närstående kom till hjälp under deras vardag bland annat med att påminna om medicin och 

tillsammans delta i olika fysiska aktiviteter. Orem skriver att alla människor har förmågan att 



 
 19 (32) 

 

hjälpa sina nära och kära. Vid vissa tillfällen har människan inte förmågan att klara av sin 

egenvård själv. Närståendeomsorg är något som kommer behövas vid tillfällen då individen 

inte kan vårda sig själv på grund av sitt hälsotillstånd. Detta är ett grundfaktum som finns med 

i Orems omvårdnadsteori (Orem, 2001). Abreu, Nunes, Taylor och Silva (2018) menar att 

sjuksköterskans uppgift är att se till att närstående räknas med i patientens samtal och 

vårdande. Detta leder till att närstående får en ökad kännedom hos individen, vilket leder till 

ett förbättrat stöd och hjälp i hemmet, när sjuksköterskor inte finns tillgängligt.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet bekräftar att patienter med diabetes typ 2 upplever att det finns saknad kunskap. 

För att informationen skall bli god bör den personcentrerade vården samspela med individens 

vardag. Dels för att göra det lättare för patienten och även att människan skall känna sig 

bekräftad. I litteraturen sammanfattar författarna att en stor grund till att åstadkomma 

motivation och hälsa etablerar sig i stödgrupper då det centrala är att alla individer ska uppnå 

samma känsla, vilket i detta fall är hälsa. För att detta ska möjliggöras bör olika aspekter 

samspela med varandra, vilket i detta fall är sjuksköterska och patient.  Sjuksköterskan har en 

del krav för att främja hälsa hos patienten, vilket är att göra upp en plan, kommunicera och 

möjliggöra målet patienten vill uppnå för att egenvården skall kunna gå igenom.  För att detta 

ska kunna bli möjligt är det betydelsefullt att sjuksköterskan och patienten samspelar med 

varandras kunskaper för att bygga upp människans egen vilja till egenvårds potens. Nyckeln 

till att målet ska kunna uppnås är att sjuksköterskan skall arbeta utifrån patienten och främja 

människans vilja till att människan själv vill förändra sin livsstilsförändring. Samspelar detta 

med varandra kommer det komma naturligt för att patienten ska få en ny mening med livet. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att leva med diabetes typ 2 kan upplevas olika från individ till individ och kan även ge 

svårigheter inom den sociala kretsen.  Deltagarna nämner att ohälsan ökar, då omgivningen 

inte har en bredare kunskap inom området. De tycker att den allmänna kunskapen kring 

diabetes talas det alldeles för lite av, bland annat när det kommer till kostens och den fysiska 

betydelsen. Vidare talar deltagarna att detta påverkar dem negativt och ökar ohälsan mer. 

Författarna berättar att den grundliga skyldigheten inte befinner sig hos människan. De menar 

att synen borde vara mer ur ett världsomfattande perspektiv eftersom att diabetes är ett ökande 

folkhälsoproblem. Vidare forskning skulle vara aktuellt huruvida sjuksköterskan kan utföra 
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sitt arbete för att kunna underlätta viljan till egenvård.  Dessutom hade det varit 

intresseväckande att forska vidare på hur den skandinaviska befolkningen ser och upplever 

diabetes typ 2. 

 

Slutsats  

Meningen med studien var att beskriva människans upplevelse med att leva med sjukdomen, 

diabetes typ 2. Alla individer har olika syn på hur de samspelar med sjukdomen och att 

upplevelsen är personlig. Upplevelsen är enskild och har inte samma syfte, dock kan detta 

vara en svårighet för en individ och en möjlighet för en annan. Här bör sjuksköterskan kunna 

samspela med alla sorters individer för att framhäva patientens egen prestationsförmåga till 

egenvård. Studien tar fram en generell anblick över allmän händelse då det penetrerar och 

uppfyller samma resultat. Deltagarna upplever att det var en ständig kamp och ansträngande 

för att hitta sitt sätt till att livssituationen skulle passa in i deras identitet. Brist på kunskap och 

personcentrerad vård gav deltagarna ett resultat som inte kunde uppfylla deras vardag. När det 

kom till stöd från omgivningen upplevdes det gynnsamt då närstående motiverade deltagarna 

till en bättre livsstil. Dock fanns det skamsenhet vilket påträffade deltagarna när utvecklingen 

inte nådde fram. Det deltagarna kunde uppleva var att hälso-och sjukvårdspersonal var en 

förstärkande faktor till att patienter med diabetes typ 2 inte kände sig sedda, hörda eller 

bekräftade. 
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Chaboyer, W 

Understanding 

the nutrition 

care needs of 

patients newly 

diagnosed with 

type 2 

diabetes: a 

need for open 

communication 

and 

patientfocussed 

consultations 

2016, Australia, 

Australian Journal 

of Primary Health 

Att undersöka 

patienter med diabetes 

typ 2 erfarenheter av 

kostförändring samt 

deras syn på hur primära 

hälso- och 

sjukvårdspersonal bäst 

kan stödja långsiktigt 

underhåll av 

kostförändringar. 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Urval: 

10 deltagare  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av 

telefon 

Analys:  

Innehållsanalys med 

individuella intervjuer 
 

Resultatet bestod av tre teman 

1. Kostens betydelse, hur de 

hanterade kosten,deltagare 

upplevde negativa känslor 

2. Information, upprörda av 

informationen 

3. Rådgivning från vården angående 

hälsan.  
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Burridge, L. H., 

Foster, M. M., 

Donald, M., 

Zhang, J., 

Russell, A. W., 

& Jackson, C. 

 

Making sense of 

change: patients’ 

views of diabetes 

and GP-led 

integrated 

diabetes care 

2016, Australia, 

Health Expectation 

Syftet var att undersöka 

patienternas 

uppfattningar och 

erfarenheter av diabetes 

typ 2, förståelsen av 

egenvård samt 

individernas integrering 

med allmänläkare vid 

diabetesvård 

 

Metod:  

Kvalitativ studie med 

djupintervjuer  

Urval  

30 deltagare deltog med 

diabetes typ 2 

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys  

Tematisk analys med hjälp 

av normalisering 

processteorin 

 

 

Resultatet bestod av tre teman: 

1. Förändring vid diagnos med 
diabetes typ 2 samt hälsorisker 
och okontrollerad HbA1c 

2. Hur deltagarna hanterar 
utmaningar med sin diabetes 
 

3. Patientens upplevelse av 

sjukvårdens och närståendes 

förhållande till individer med 

typ 2 diabetes 

Ellis., Mulnier., 

& Forbes 

Perceptions of 

insulin use in 

type 2 diabetes in 

primary care: a 

thematic 

synthesis.oriented 

approach? 

2018, England, 

BMC Family 

practice 

Syftet med studien var 

att igenkänna och även 

framställa studier som 

tar fram individers 

uppfattning och 

kunnighet med att 

behandla diabetes typ 2 

samt att leva med 

sjukdomen  

Metod: Kvalitativ studie 

med hjälp av berättande 

eller tolkande 

fenomenologiska 

tillvägagångssätt.  

Urval:  

9 deltagare 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet delades in i tre stora 

rubriker, patientuppfattningar, 

sjukvårdspersonal 

uppfattningar och sjukvårdspersonal-

patientrelationer 
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Analys 

Tematisk analys 

Halkoaho., 

Kangasniemi., 

Niinimäki & 

Pietilä 

Type 2 diabetes 

patients' 

perceptions about 

counselling 

elicited by 

interview: is it 

time for a more 

health-oriented 

approach? 

2014, Finland, Eur 

Diabetes Nursing 2 
Syftet med denna studie 

var att beskriva 

diabetespatienternas 

uppfattning om deras 

hantering 

resurser och erfarenheter 

av rådgivning från 

sjuksköterskor 

 

Metod:  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer 

Urval: 

15 deltagare med typ 2 

diabetes 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys:  

Induktiv innehållsanalys. 

 

De flesta deltagarna har en positiv 

inverkan på deras egenvård. Dock 

upplevs det att sjuksköterskor bör ha 

lite mer kunskap om hur man 

rådgiver. 
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Hjort, L.D., 

Frolich, A & 

Christensen, U 

 

Patients' 

perception of 

disease and 

experience 

with type 2 

diabetes 

patient 

education in 

Denmark. 

2017, Denmark, 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

 Syftet var att 

undersöka skillnader 

hur personer med 

diabetes upplever 

diabetesrelaterade 

patientutbildningar 

Metod:  

Kvalitativ studie med 

djupintervjuer.  

Urval: 11 deltagare deltog 

med diabetes typ 2. 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys. 

Resultatet bestod av tre teman: 

4. Förändring vid diagnos med 
diabetes typ 2 samt hälsorisker 
och okontrollerad HbA1c 

5. Hur deltagarna hanterar 
utmaningar med sin diabetes 
 

6. Patientens upplevelse av 
sjukvårdens och närståendes 
förhållande till individer med typ 
2 diabetes 

Smith, C., 

McNaughton, 

D & Meyer, S 

Client 

perceptions of 

group 

education in 

the 

management 

of type 2. 

2016, Australien, 

Australian Journal of 

Primary Health 

Syftet var att 

dokumentera kundernas 

perspektiv på 

värdet av deras 

deltagande i 

grupputbildning och att 

utforska 

 

Metod: 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

Urval 

11 deltagare i åldern 40-78 

år med diabetes typ 2 varav 

4 män och 11 kvinnor 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

 

Deltagare fick möjlighet att träffa andra 

som lever med diabetes typ 2 dels för 

att få lärdom och kunskap av varandra 

och dels för att tillsammans kunna 

hantera sjukdomen, långsiktiga 

konsekvenser samt förbättra 

självhanteringen. 
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Smoorenburg., 

Hertroijs., 

Dekkers., 

Elissen & Melles 

Patients’ 

perspective on 

self-

management: 

type 2 

diabetes in 

daily life 

2019, Netherlands, 

Health Services 

Research 

Syftet är att fokusera 

på att få en bättre 

förståelse för 

patientens perspektiv 

på självhantering 

och hjälp. 

Metod: 

Kvalitatv studie med 

semistrukturerade intervjuer 

Urval 

10 patienter med diabetes 

typ 2  

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys 

Analyserades i fyra steg: 

Röstinspelning, 

anteckningar,patientens 

egenskap, preciserade 

patient perspektivet 

 

Deltagare upplever inte deras 

sjukdomsrelaterade betende som 

självhantering. Diabetes har bara 

blivit en del av de vardagliga livet. 

Det inkluderas nya rutiner med 

hänsyn till diabetes. 
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Whittemore, R., 

Compete, M-V., 

De La Cerda, S., 

Marron, D., 

Conover, R., 

Delvy, R., 

Lozano-Maruffo, 

A & Perez-

Escamilla, R 

Challenges to 

diabetes self-

management 

for adults with 

type 2 

diabetes in 

lowresource 

settings in 

Mexico City: 

a qualitative 

descriptive 

study 

2019, Mexico, 

International Journal 

for Equity in Health 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera utmaningar 

för T2D-självhantering 

som uppfattas av både 

vuxna med T2D och 

vårdgivare i grunden 

hälsokliniker från 

Seguro Popular i 

Mexico City 

Metod:  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 

20 personer med diabetes 

typ 2 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

innehållsanalysmetod 

 

Resultatet inkluderade 20 vuxna 

med diabetes typ 2. Personliga 

utmaningar inkludera de kulturella 

övertygelserna samt att de upplevde 

brist på resurser och familjestöd. 

Det blev stora livsstilsförändringar 

för deltagarna 

Ågård, A., 

Ranjbar, V & 

Strand, S 

Diabetes in 

the shadow of 

daily life: 

factors that 

make diabetes 

a marginal 

problem 

2016, Sverige, 

Practical Diabetes 

Syftet var att 

identifiera faktorer som 

påverkar patientens 

vilja och förmåga att 

hålla sig till 

föreskrivna läkemedel, 

rekommendera 

livstilsval och förvärva 

ett djupare förståelse 

Metod  

Kvalitativ studie 

Urval  

En kvalitativ studie med 24 

patienter som är över 18 år  

Datainsamling  

intervjuer  

Huvudresultatet i denna studie är att 

patienter ser diabetes som ett 

marginellt problem i förhållande till 

andra belatsningar och problem i 

sitt liv. Tidigare somatiska, 

psykiska problem påverkar deras 

vardagliga livsstil. Ekonomi samt 

närstående är något som påverkar 

deltagarna på olika sätt. 
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hur dessa faktorer 

påverkar efterlevnaden. 

Analys 

manifest och latent 

innehållsanalys 

 

 

 

 


