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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 och 2 är en folksjukdom där ett förhöjt blodglukos 

är en gemensam nämnare, med där behandlingar och uppkomst skiljer 

dem åt. Sjukdomen kan behandlas med insulin, tabletter eller genom 

livsstilsförändringar. Som en följd diabetes mellitus kan kärl och 

nervskador uppkomma och leda till komplikationer. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i vården av patienter med diabetes mellitus genom att verka 

för ett informationsutbyte. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att belysa den vuxna individens upplevelse av  

att leva med diabetes mellitus.  

Metod: En litteraturöversikt innehållande tio vetenskapliga artiklar utförd enligt 

Fribergs metod för litteraturöversikter. Nio av artiklarna var kvalitativa 

och en var mixad metod. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman: “Medvetenhet för sjukdomen”, 

“Begränsningar som en följd av diabetessjukdomen” och “Mötet med 

vården”.  Det framkom både känslor av positiv och negativ karaktär till 

diabetessjukdomen där acceptans var en viktig faktor vid anpassningen till 

sjukdomen och de livsstilsförändringar sjukdomen krävde. Bristande 

acceptans sågs som begränsade vilket påverkade motivation till förändring 

negativt. Mötet med vården hade en framträdande roll i livet med diabetes 

mellitus, där individanpassad information och råd om diabetessjukdomen 

sågs som en viktig faktor. 

Diskussion: I diskussionen lyftes patienters upplevelser av livsstilsförändringen samt 

informationen och diskuterades utifrån sjuksköterskans roll. Detta knöts 

an till Rizzo Parses teori om mänsklig tillblivelse i vilket patienten ses 

som en helhet som är i ett samspel med omgivningen. 
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Abstract 

 

Background: Diabetes mellitus type 1 and 2 are a public health disease in which the 

common sign is an elevated blood glucose level, but the treatments and 

origin are different. The disease can be treated with insulin injections, 

tablets or with a changed diet. As a result of the diabetes mellitus disease 

damages of the blood vessles and nerves can occur and result in 

complications. The nurse has an important role in the care of the patients 

with diabetes mellitus through promoting an exchange of information.  

Aim: The aim of this study is to shed a light on the adult individual’s 

experience on living with diabetes mellitus. 

Method: A literature review made of ten scientific articles of which nine were 

qualitative and one had a mixed design. 

Results: The result was presented in three major themes: “An awareness for the 

disease”, “limitations as a result of the diabetes mellitus disease” and “the 

encounter with the health care system”. Both positive and negative 

feelings towards the disease and the life style changes was experienced 

where the acceptance for the disease was shown to be an important part in 

the adaptation towards the disease and the life style changes that was 

demanded in order to control the disease. A lack of acceptance was seen 

to be limiting which negatively affected the motivation to change. The 

encounter with the health care system had an important role in the life 

with diabetes mellitus, where individualized information and advice on 

the disease was seen as an important factor. 

 

Discussion: In the discussion the patients’ experiences of life style changes and 

information was discussed in the light of the nurse’s role from the point of 



 
 

 
 

 

   
 

view of the human becoming theory by Rizzo Parse in which the patient is 

seen as whole unit in cooperation with the surrounding. 

Keywords: Diabetes mellitus, experiences, lifestyle 
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Inledning 

Diabetes mellitus är ett växande folkhälsoproblem som drabbar många, ung som gammal. 

Alla kan drabbas av sjukdomen men med rätt behandling kan man leva ett välfungerande liv 

med sjukdomen under kontroll. Trots detta är det en obotlig sjukdom som kräver livslång 

behandling. Författarna till arbetet har under tidigare verksamhetsförlagd utbildning samt 

arbetsplatser uppmärksammat vilken komplex sjukdom diabetes mellitus är och vi upplever 

att det finns brister i kunskapen kring hur patienter påverkas av sjukdomen. Vi vill därför 

belysa de erfarenheter och upplevelser som patienter med sjukdomen upplever för att få en 

bättre förståelse för patientgruppen ur patientens synvinkel. Patientgruppen kommer att finnas 

inom många olika vårdinrättningar och individerna med sjukdomen kommer att ha olika 

behov relaterat till deras sjukdomsbild. Beroende på livssituation måste vi som sjuksköterskor 

kunna bemöta och behandla patienterna utifrån deras individuella behov. 

 

Bakgrund 

Förekomst 

Enligt World Health Organization (World Health Organization [WHO], 2019) har, globalt 

sett, 422 miljoner vuxna individer diabetes mellitus, vilket är en fyrdubbling sedan 1980. 

Diabetes mellitus orsakade 1,6 miljoner dödsfall 2015 och 2012 kunde 2,2 miljoner dödsfall i 

världen kopplas till ett förhöjt blodsocker. Diabetes mellitus beräknas vara världens sjunde 

främsta dödsorsak år 2030. Vidare beskriver WHO (2019) att var tredje vuxen är överviktig 

och var tionde person i världen lider av fetma samt att diabetes mellitus är den enskilt största 

orsaken till blindhet, njursvikt, hjärtattacker, strokes, benamputationer och för tidig död i 

världen. International diabetes federation (2020) uppskattar antalet diabetiker i Sverige till ca 

520 000 personer.  

Diabetes mellitus finns i flera former och de två vanligaste är Diabetes mellitus typ 1 och 

diabetes mellitus typ 2, varav 85–90 procent har diabetes mellitus typ 2. Den gemensamma 

nämnaren för diabetes mellitus är kronisk hyperglykemi, vilket innebär förhöjt blodsocker. 

Orsaken till det förhöjda blodsockret skiljer sig dock åt mellan de olika typerna av sjukdomen 

(Ericson & Ericson, 2012). Enligt Andersson, Ahlbom och Carlsson (2015) förväntas antalet 

individer med diabetes mellitus öka i framtiden som en följd av en förbättrad överlevnad för 

patientgruppen. 
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Diabetes mellitus typ 1 

Enligt Dammen Mosand och Stubberud (2011) utvecklas diabetes mellitus typ 1 oftast innan 

vuxen ålder. Det är en livslång, autoimmun sjukdom där kroppens egen insulinproduktion 

upphör som en följd av en autoimmun process där kroppen producerar antikroppar som 

attackerar och gradvis förstör de insulinproducerande betacellerna. Tillståndet märks först när 

ett tillräckligt stort antal celler förstörts, och processen kommer att fortsätta tills 

insulinproduktionen helt upphört. Detta är ett livshotande tillstånd och kroppen måste tillföras 

insulin för att överleva. Det finns två sätt att administrera insulin subkutant. Dels med 

insulinpenna dels via insulinpump vilket är mest likt kroppens egen insulinproduktion.  

Hur diabetes mellitus uppkommer är inte helt fastställt. Det man vet är att vissa 

vävnadstyper ligger bakom att diabetes mellitus utlöses, dock i kombination med en yttre 

faktor (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Paschou et al. (2018) beskriver att det inte 

finns en hundraprocentig ärftlighet för att utveckla sjukdomen. Den tros utlösas av genetisk 

sårbarhet kombinerat med andra faktorer som immunologiska faktorer, viss kost, virus eller 

andra miljöfaktorer.  

 

Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som oftast uppträder efter 40 års ålder. På 

grund av ohälsosam livsstil klassas den som en livsstilssjukdom och blir alltmer vanlig i yngre 

åldrar (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Risken för att drabbas av diabetes mellitus har 

ett samband med fetma, högt kolesterol och rökning (Millogo et al., 2018). Det finns även 

ärftliga faktorer bakom uppkomsten och 20–25 procent beräknas ha en ärftlighet för 

sjukdomen. Diabetes mellitus typ 2 kännetecknas dels av insulinresistens samt ibland även av 

en otillräcklig insulinproduktion (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Var tredje person 

med diabetes mellitus typ 2 beräknas inte ha en diabetesdiagnos då det går att leva med 

sjukdomen i flera år innan diagnos ställs, vilket ger ett mörkertal (Diabetesförbundet, 2017).  

Den främsta behandlingen är livsstilsförändring där rökstopp, motion och koständring är 

centrala delar. Räcker det inte med livsstilsförändring eller om patienten har svårt att följa 

rekommendationerna sätts antidiabetes medicin in (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

framskriden diabetes mellitus typ 2 kan det även bli nödvändigt med insulinbehandling 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011).  
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Komplikationer och konsekvenser till följd av diabetes mellitus 

Enligt Ericson och Ericson (2012) beror sena komplikationer som uppkommer till följd av 

diabetessjukdomen på förhöjt blodsocker som varat under en lång tid. Detta kan leda till 

kärlförändringar och orsaka angiopati i kroppens alla kärl, både artärer, kapillärer och perifera 

kärl. Angiopati brukar delas in i två olika typer, makroangiopati som skadar de större kärlen 

och mikroangiopati som skadar de mindre kärlen. Makroangiopati orsakar ateroskleros i 

hjärta och hjärnans artärer samt i perifera kärl vilket ökar risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Mikroangiopati ligger bakom nefropati, som orsakar skador i njurarna på 

grund av angiopati i dess kapillärer. Vid neuropati är det nervfibrerna som skadats, detta kan 

orsaka försämrad nervfunktion, smärta och lokal ischemi. Det är både de somatiska och 

autonoma nerverna i de nedre extremiteterna samt händerna som drabbas. Retinopati är 

förändringar på ögonens blodkärl som kan orsaka ögonskador och leda till blindhet. Detta går 

att förebygga genom att regelbundet göra ögonbottenfotografering (Ericson & Ericson, 2012).  

Diabetessår på fötterna är en komplikation där perifier neuropati är den främsta orsaken för 

att de ska uppkomma, följt av riskfaktorerna hypertoni, rökning, alkohol och dyslipidemi 

(Sunny et al., 2019). Diabetes mellitus typ 2 och hjärtsvikt förekommer ofta samtidigt och de 

riskfaktorer som finns för att utveckla en hjärtsvikt finns ofta hos patienter med diabetes 

mellitus (Rydén et al., 2013). Förutom hjärtsvikt var stroke, högt kolesterol samt högt 

blodtryck vanligare hos personer med diabetes mellitus än för personer som är 

odiagnostiserade och dessa behandlas oftare med statiner samt betablockerare (Weidner et al., 

2018). 

Hypoglykemi är ett tillstånd där blodsockret sjunker till en för låg nivå och som i värsta 

fall kan orsaka insulinkoma. Vid detta tillstånd kan patienten vara både medveten och 

omedveten om den sjunkande blodsockernivån. Vid omedveten hypoglykemi förekommer en 

avsaknad av symtom. Insulinbehandling kan leda till en förhöjd risk att utveckla tillståndet 

(Emral, Sari & Güler, 2018). Risken för hypoglykemi medför att personen inte får framföra 

alla typ av fordon och på grund av detta kan de inte välja vilka yrken som helst (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). 

  

Livsstilens betydelse och inverkan 

Att drabbas av diabetes mellitus innebär förändring och sjukdomen är alltid närvarande och 

går inte att vila ifrån. Vid diabetes mellitus typ 2 är förändring av livsstilen viktigast men 
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även vid diabetes mellitus typ 1 är detta aktuellt, dock rekommenderar man nydiagnostiserade 

patienter med diabetes mellitus typ 1 att behålla samma aktivitetsnivå som innan (Ericson & 

Ericson, 2012). Förändringarna kan handla om att bli mer medveten om kosten, börja träna 

och planera sina dagar på ett annat sätt än tidigare. Att börja medicinera är också en 

förändring som kan komma att krävas (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 

Kosten är en viktig del i behandling och förebyggande av diabetes mellitus. Socialstyrelsen 

(2011) har sett att det finns vetenskapligt stöd för medelhavskost, en måttlig lågkolhydratkost 

samt en traditionell diabeteskost med grund i de svenska näringsrekommendationerna. Det 

finns även evidens för en traditionell diabeteskost där de kolhydratrika livsmedel som väljs 

har ett lägre glykemiskt index än vid den traditionella diabeteskosten (Socialstyrelsen, 2011). 

LCHF-dieten visade i studie av Brouns (2018) inte på betydande förbättringar för patienter 

med diabetes mellitus jämfört med annan kosthållning innehållande mera kolhydrater. 

Risken att utveckla diabetes mellitus typ 2 minskar vid en viktreduktion enligt Hamman et 

al. (2006), och Socialstyrelsen (2018) rekommenderar sjukvårdspersonal att motivera 

patienter med övervikt till viktnedgång. Patienter med manifest diabetes mellitus typ 2 

motiveras även att motionera för att minska risken för senkomplikationer som hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån International Council of Nurses [ICN] etiska koder vilka 

innebär att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Sjuksköterskan 

bär det yttersta ansvaret för patientens omvårdnad och att den ges med respektfullhet och 

lyhördhet för patientens behov. Oavsett patientens bakgrund, diagnos, nationalitet eller 

sociala ställning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En viktig del i sjuksköterskans 

omvårdnad är enligt Nyström (2014) vårdrelationen som sjuksköterskan skapar med patienten 

där dialogen fyller en viktig funktion. En stor del av kommunikationen som sjuksköterskan 

har i sin yrkesutövning relaterat till patienter med diabetes mellitus är med patienten, men 

även kommunikation med närstående förekommer (McDowell & Boyd, 2018). Patienten har 

rätt till patientutbildning där informationen som ges anpassas efter individens kunskapsnivå. 

Detta blir viktig för patientens val gällande egenvård samt för en delaktighet i den vård som 

ges. Sjuksköterskan som ger informationen skall ha kunskap både om diabetes mellitus och 

om pedagogik när informationen ges till patienten (Socialstyrelsen, 2015). Från 

sjuksköterskans perspektiv blir det därför viktigt att sätta sig in i patientens livsvärld och de 
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subjektiva upplevelserna. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att livsvärlden är världen 

såsom den upplevs av patienten, vilket enligt Johansson, Almerud Österberg, Leksell, och 

Berglund (2018) innebär att ta reda på patientens tidigare erfarenheter, vad de vet om 

sjukdomen och hur de förstår sin situation och sina handlingar. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) är det av vikt att behandla människor som personer och inte 

enbart som patienter med en sjukdom som de lider av. Med detta innebär att både 

sjuksköterskan och patienten delar med sig av den individuella kunskap som de besitter. För 

att kunna uppnå detta och bidra med en personcentrerad omvårdnad måste sjuksköterskan 

vara lyhörd och lyssna in patienten.  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Ekman et al. (2011) syftar personcentrerad omvårdnad till att individens syn på sin 

situation och tillstånd är i centrum, och att omvårdnaden utformas utifrån denna. För att kunna 

uppnå detta är sjukvårdspersonalen beroende av personens berättelse och erfarenhet. Den som 

söker vård är i sin tur beroende av sjukvårdspersonalens kunnande och erfarenhet. För att 

kunna ge en personcentrerad omvårdnad är det av vikt att känna till skillnaden på begreppen 

“patient” och “person”. Kristensson Uggla (2014) beskriver  att “patient” är en roll som 

personen antar i kontakten med vården och som kan “identifieras” med symtom och sjukdom 

medan “personen” har en egen identitet och levnadsberättelse och där sjukdomen är något 

som personen lever med. Ekman et al. (2011) beskriver att den personcentrerade 

omvårdnaden är uppbyggd av tre delar, nämligen “partnerskap”, “patientberättelse” samt 

“dokumentation”. Dessa interagerar med varandra och skapar på så sätt en enhet. 

Partnerskapet beskrivs handla om relationen mellan individen och sjukvårdspersonalen och är 

en viktig grund i den personcentrerade omvårdnaden. I partnerskapet mellan individen och 

sjukvårdspersonalen delar båda parterna information samt kunskap och kommer gemensamt 

fram till beslut. Detta kan exempelvis handla om egenvården vid diabetes mellitus samt olika 

faktorer som påverkar sjukdomen. I patientberättelsen skiftar fokus från sjukdomen till 

personen där sjukvårdspersonalen skapar sig en helhetsbild av patientens situation för att 

identifiera behov och resurser. I dokumentationen ska personens berättelse gällande sina 

preferenser och värderingar ha en lika självklar plats som mätvärden och övrig medicinsk 

information. Sjukvårdspersonalen ska kunna läsa sig till vad som är viktigt för personen samt 

graden av delaktighet. Dokumentationen har en betydelse genom att den bidrar med en 

transparens i kontakten mellan sjuksköterskan och personen. 
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Problemformulering 

Man uppskattar att cirka 520 000 personer i Sveriges har diabetes mellitus och prognosen 

visar en ökning för varje år. Både på grund av människors livsstil men även på grund av den 

åldrande befolkningen. Med dagens kunskap och sjukvård kan personer med diabetes mellitus 

hålla sin sjukdom under kontroll, förutsatt att de får rätt behandling och omvårdnad. Kunskap 

om uppkomst av komplikationer relaterat till diabetes mellitus samt hur de kan undvikas 

finns. Sjuksköterskor skall enligt den etiska koden bland annat främja hälsa och även kunna 

bemöta patienterna utifrån patientens egna behov.  

Sjukdomen påverkar olika patienter på olika sätt, och detsamma gäller behandlingen och 

omvårdnaden. I och med att denna sjukdom är mycket aktuell för sjuksköterskan vill 

författarna med detta arbete öka sjukvårdspersonalens förståelse för patientens upplevelse av 

sjukdomen och att upplevelserna och behoven vid denna är individuella och ej går att 

generaliseras.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med arbetet är att belysa den vuxna individens upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har Rosemary Rizzo Parses teori om mänsklig tillblivelse 

använts. Denna teori beskrivs av Wiklund Gustin och Lindwall (2012) som ett samspel mellan 

människan och omgivningen. Rizzo Parse (1999) har som utgångspunkt att människans hälsa 

är livskvaliteten som patienten själv upplever och människan är i ständig förändring enligt 

hennes teori. Ett av de antaganden som finns i Rizzo Parses (1999) teori är att människan 

själv gör val som påverkar uppfattningen om meningen av olika faktorer i livet och att 

människan är en del av den omgivande världen. Denna blir således en samspelande faktor för 

hälsan. Rizzo Parses (1999) centrala begrepp i teorin är mänsklig tillblivelse som väver in 

dessa dimensioner i människans hälsa. 

I teorin om mänsklig tillblivelse är människan i en ständig utveckling enligt Rizzo Parse 

(1999) och de relaterar till andra i din egen omgivning. En del av teorin säger att människan 

skapar sin egen verklighet från sina egna val som görs i samspelet med det som finns utanför 

människan som Rizzo Parse benämner universum och det finns en växelverkan mellan olika 

ytterligheter där människan pendlar mellan dessa. Stillhet och rörelse är två ytterligheter som 
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blir aktuella inom vården av patienter med diabetes mellitus. I teorin om mänsklig tillblivelse 

av Rizzo Parse belyses en samexistens mellan människan och den sociala och fysiska 

omgivningen där människan och omgivningen förenas i en odelbar enhet. Rizzo Parses teori 

har använts i uppsatsens resultatdiskussion för att få en djupare förståelse för patientens 

upplevelser av sin diabetes mellitus utifrån denna teoris perspektiv. 

 

Metod 

Design 

Författarna till arbetet utförde en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Litteraturstudien ger 

en översiktlig bild av ämnet och sammanställer den forskning som redan finns inom området. 

Genom att undersöka och sammanställa den forskning som redan finns om upplevelsen av att 

leva med diabetes mellitus kan det bidra till ökad förståelse hos sjukvårdspersonal. 

  

Datainsamling 

Informationssökningen genomfördes enligt Östlundh (2017). Den inledande 

informationssökningen gjordes i flera databaser för att skapa en översikt på befintlig 

forskning. Där användes flertalet sökord från databasernas ämnesordlistor som kombinerades 

i olika söksträngar för att undersöka vilka ord som var användbara till den egentliga 

informationssökningen. Ämnesordlistor består av termer som anpassats till olika 

ämnesområden i databaserna och benämns MeSH-term i PubMed och Medline, medan de 

benämns “subject headings” i Cinahl Complete. Den egentliga informationssökningen gjordes 

i databaserna Cinahl Complete, PubMed samt Medline. Valet av databas baserades på dess 

inriktning. Cinahl Complete  är en omvårdnadsinriktad databas, medan PubMed och Medline 

är inriktade mot både medicin och omvårdnad.  

Till denna litteraturstudie har endast vetenskapliga artiklar från ovanstående databaser 

använts. Detta för att i enlighet med Segesten (2017) uppfylla de krav som ställs på 

examensarbeten inom högskolor. En vetenskaplig artikel känns igen då utformningen av den 

följer vissa regler. De ska ha en bakgrund och syfte, material, metod, resultat och diskussion 

samt källhänvisningar. Sökningen i databaserna genomfördes enligt boolesk söklogik i 

enlighet med Östlundh (2017). Följande ämnesord användes vid den egentliga 

informationssökningen; “diabetes mellitus type 1”, “diabetes mellitus type 2”, “diabetes 

mellitus”, “adult”, “diagnosis”, “life experiences”, “lifestyle” och “life style changes”. 

"Change”, “experiences” samt “lived experiences” fanns inte som ämnesord och söktes därför 
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via fritextsökning. Dessa sökord kombinerades med “AND” eller “OR”. Sökkombinationer 

gjordes både för att snäva av söksträngen med AND vid många träffar men även för att 

bredda sökningen med OR vid för få träffar. Sökordskombinationer som användes redovisas i 

bilaga 1. Vissa begränsningar krävdes för att få fram relevanta artiklar. Enligt Segesten (2017) 

är vetenskap en färskvara och eftersom författarna ville sammanställa den senaste datan 

begränsades sökningen till tio år bakåt i tiden. En språkbegränsning gjordes till engelska för 

att engelskan klassas som det vetenskapliga språket enligt Segesten (2017) och att det därmed 

blev ett större urval av artiklar samt att båda författarna behärskar det engelska språket. För att 

säkerställa att sökta artiklar genomgått den granskning som krävs för vetenskapliga artiklar 

enligt Segesten (2017), användes begränsningen peer-reviewed i databasen Cinahl Complete. 

I övriga databaser där det inte fanns som alternativ granskade istället författarna artikeln i 

enlighet med Östlundh (2017). En sista begränsning gjordes för att passa arbetets syfte där 

personer under 18 år exkluderades. 

En av artiklarna återfanns genom en referensförteckning i en studentuppsats som återfanns 

i digitalt vetenskapligt arkiv (DIVA) och författarna försökte återskapa sökningen som 

gjordes i uppsatsen med samma sökord, men utan resultat. För att finna artikeln gjordes därför 

en fritextsökning på artikelns titel. 

  

Urval 

För att få en översikt över sökresultaten användes helikopterperspektivet i enlighet med 

(Friberg, 2017). Först lästes artiklarnas titlar och av de artiklar vars rubriker ansågs relevanta 

gentemot litteraturöversiktens syfte lästes även dess sammanfattning. De artiklar vars 

sammanfattning ansågs relevanta gick vidare till granskning där hela innehållet lästes och 

diskuterades mellan de båda författarna. De artiklar som svarade på syftet gick vidare till 

kvalitetsgranskning såsom den beskrivs av Kjellström (2012). Av de 20 artiklar som lästs och 

granskats av de båda författarna valdes totalt tio artiklar som svarade bäst på syftet ut. Nio 

med kvalitativ metod och en med mixad metod. Dessa redovisas i en sökmatris (bilaga 1).  

Författarna har valt att inkludera alla geografiska områden för att få en fördjupad bild av 

upplevelserna av att leva med sjukdomen.  

 

Analys  

Artiklarna har analyserats i tre steg i enlighet med Friberg (2017) där båda författarna läste 

artiklarna flertalet gånger för att kunna skapa en helhetsbild. Därefter diskuterades dess 
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innehåll för att säkerställa att författarna hade samma uppfattning av innehållet. Artiklarna 

numrerades och författarna sammanställde gemensamt dess innehåll i en resultatmatris (bilaga 

2). Under sammanställningen av artiklarna identifierades övergripande kategorier vilka skrevs 

in i ett worddokument. Därefter färgmarkerades alla upplevelser i artiklarna och skrevs sedan 

in under tillhörande kategori i dokumentet. Varje upplevelse markerades även med artikelns 

nummer för att enkelt kunna få fram artikeln, samt för att kunna referera till rätt artikel när 

resultatet skrevs. Denna sammanställning gav en överblick över upplevelserna där likheter 

och skillnader mellan upplevelsers karaktär framträdde och teman samt subteman kunde 

utformas. Vilka upplevelser som hörde till respektive tema diskuterades tills författarna hade 

enats. Upplevelserna sorterades in under respektive tema i worddokumentet och kunde sedan 

användas i resultatet.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är något som författarna tagit hänsyn till genom alla delar av 

arbetsprocessen.   

Enligt Kjellström (2012) ska etiska överväganden finnas med genom hela 

forskningsprocessen. För att underlätta detta så finns det ett flertal etiska principer som 

vägledning. De mest övergripande och grundläggande principerna är rättviseprincipen, göra 

gott principen och respekt för person. Dessa finns till för att skydda människor från att skadas 

och utnyttjas samt för att värna om deras autonomi och integritet. Av den anledningen har 

författarna endast valt artiklar till denna studie som genomgått en etisk granskning. 

Enligt Priebe & Landström (2012) innebär förförståelse dels att vi redan kan ha viss 

kunskap om ämnet men också att våra tidigare erfarenheter samt våra egna värderingar kan 

påverka vår uppfattning.  Författarna har därför varit medvetna om sina egna förförståelser 

vid tolkning av data och har tillsammans diskuterat innehållet i artiklarna för att 

sammanställningen av resultatet ska bli så objektivt som möjligt.  

I och med att artiklarna är skrivna på engelska och ingen av författarna har det språket som 

modersmål, föreligger det även här risk för feltolkning av datan. Utöver diskussion författarna 

emellan användes även olika lexikon när behov av översättning för en förståelse av innebörd 

förelåg.   

För att minska risken att vinkla resultatet vid databassökningen och få fram olika typ av 

upplevelser, så användes neutrala sökord som hörde till ämnet och syftet.  

Begreppet ”deltagare” som används i resultatdelen kan enligt Kjellström (2012) ge en otydlig 

bild av vilket typ av deltagande dessa personer haft i en studie. Efter diskussion valde 
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författarna att använda sig av begreppet ”deltagare” i resultatdelen då exempelvis begreppet 

”patient” ansågs missvisande och inte passar i alla delar av resultatet. 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudteman: “Medvetenhet för sjukdomen”, 

“Begränsningar som en följd av diabetessjukdomen” och “Mötet med vården”. Till första 

temat formades tre underteman: ”Synen och uppfattningen av diagnosen” “Anpassning och 

integrering till livet med diabetes mellitus” och “Upplevelser efter en längre sjukdomstid med 

diabetes mellitus”. Andra temat fick undertemat: “Hypoglykemi”.  

 

Medvetenhet för sjukdomen 

Synen och uppfattningen av diagnosen 

Att få diagnosen diabetes mellitus togs emot med olika typ av känslor hos deltagarna i 

studierna.  

Vid diagnostillfället förekom känslor av sorg (Smith et al., 2018) oro och rädsla (Clausi & 

Schneider, 2017; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Youngson, Cole, Wilby & Cox, 2015). 

Både oro över sjukdomens allvar (Ågård et al., 2016; Smide & Hörnsten, 2009). samt 

framtiden med sjukdomen (Ågård et al., 2016). Även förvirring, känslor av inkompetens, 

frustration och ångest upplevdes (Youngson et al., 2015). Vissa deltagare var inte alls 

förberedda på diagnosen och hade svårt att ta till sig den medan andra deltagare påverkades i 

liten grad och relaterade till att det fanns inom familjen (Smide & Hörnsten, 2009).  

Flertalet studier visade på bristande förståelse för sjukdomens allvar (Ågård et al., 2016; 

Smide, Hörnsten, 2009; Hood, Huber, Gustaffson, Scambler & Asimakopolou, 2009) där 

vissa deltagare uppgav att avsaknad av symtom kan tyda på att sjukdomen inte är allvarlig 

även om det fanns en kunskap om att sjukdomen är allvarlig och risk för komplikationer 

föreligger (Ågård et al., 2016). Sjukdomen kunde även ses som mindre allvarlig i och med att 

den gick att behandla med tabletter (Hood et al., 2009;). Det var först när komplikationer 

började komma som sjukdomen togs mer på allvar (Hood et al., 2009; Smide & Hörnsten, 

2009). Den kunde även ses som allvarligare när insulinbehandling blev aktuellt (Smide & 

Hörnsten, 2009). 
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Anpassning och integrering till livet med diabetes mellitus 

Omställningen till ett liv med diabetes mellitus upplevdes som mer begränsat och strukturerat 

av deltagarna i en studie av Ågård et al. (2016). Betydelsen av att leva med diabetes mellitus 

minskade av andra orsaker såsom problem med det sociala livet, psykiska tillstånd samt andra 

sjukdomar. En upplevd brist på ansvar och hjälplöshet uppkom vid hanteringen av 

diabetessjukdomen relaterat till att deltagare upplevde sig som offer för omständigheter, vilket 

ledde till att sjukdomen blev svårare att hantera. Den rekommenderade koständringen 

upplevdes som att måltiderna blev tråkigare och att matlagningen blev mer komplicerad. 

Deltagarna upplevde att det sociala livet och njutningen var viktigare än att äta rätt (Ågård et 

al., 2016).  Omställningen upplevdes som överväldigande och att det blir stressigt med all 

planering som krävs. Speciellt stressigt upplevdes det bli ifall de skulle iväg hemifrån eller 

om det fanns andra stressfaktorer med i vardagen, studentliv framkom som en stressfaktor 

(Clausi & Schneider, 2017). Omställningen som livet med diabetessjukdomen medför 

beskrevs i Youngson et al., (2015) vara en kamp att uppnå en balans mellan olika aspekter 

såsom livsstil i vilket kosten och motionen ingick. Samt den fysiska omgivningen och olika 

livshändelser. Att inte kunna behålla sin tidigare livsstil och sina livsstilsval upplevdes som en 

kamp mot en brist på viljestyrka, vilket skapade känslor av bitterhet och skuld (Youngson et 

al., 2015) 

Diabetessjukdomen upplevdes av deltagare som ett nytt uppvaknande i vilket de beskrev 

en förståelse för behovet av förändring av livsföringen men otillfredsställande erfarenhet och 

kunskap om hanteringen av sjukdomen ledde till en osäkerhet hos vissa deltagare. (Kneck, 

Klang & Fagerberg, 2011). En rädsla för komplikationer hade motiverat vissa deltagare till att 

leva mera hälsosamma liv (Smith et al., 2018). Det beskrevs att vissa deltagare var 

motiverade till att kämpa mot diabetessjukdomen och denna motivation blev ett sätt att klara 

av att leva med sjukdomen (Hood et al., 2009). Vissa deltagare kände sig bekväma i sin 

sjukdom och gjorde medvetna kostval, medan andra deltagare upplevde att livet med diabetes 

mellitus fungerade som det hade gjort tidigare och att det inte behövdes några speciella 

förändringar i livsstilen (Youngson et al., 2015). Det fanns även upplevelser av att ett stöd 

från omgivningen var nödvändigt i syfte att hålla livsstilen i balans (Smith et al., 2018). 

Sjukdomen kunde även uppfattas som underordnad och någonting som följde med patienterna 

genom livet (Ågård et al., 2016). 
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Upplevelser efter en längre sjukdomstid med diabetes mellitus 

Kneck et al. (2011), Hood et al. (2009), Youngson et al. (2015), Smith et al. (2018) samt 

Clausi och Schneider (2017) beskriver upplevelser av diabetessjukdomen i ett senare skede. 

Senare under sjukdomstiden kunde patienter uppleva att de blev mera medvetna om sina egna 

gränser, vilket kunde visa sig som en större känslighet för stress (Kneck et al., 2011). 

Deltagare upplevde även ett bättre självförtroende som ett resultat av en positiv attityd mot 

diabetessjukdomen  (Hood et al., 2009). I en annan studie beskrevs en känsla av att en 

deltagare upplevde att han hade kunnat förlika sig med sin diabetessjukdom (Youngson et al., 

2015). Deltagare i en studie upplevde att det var viktigt att acceptera diabetes mellitus typ 1 

och att göra sjukdomen till en del av sitt liv för att kunna få den under kontroll (Smith et al., 

2018). Deltagare kunde uppleva att de hade en förändrad syn på livet och att sjukdomen hade 

fått dem att uppskatta livet. Andra deltagare i samma studie som levt med sjukdomen under 

längre tid upplevde att hanteringen av egenvården fungerade bra. Det har blivit en del av 

deras dagliga rutin och upplever att det är en del av vad som gör de unika. I och med att flera 

deltagare hade haft sjukdomen under en längre period kunde sjukdomen upplevas vara en del 

av den egna identiteten (Clausi & Schneider, 2017).  

  

Begränsningar som en följd av diabetessjukdomen 

Clausi och Schneider (2017) belyser deltagarnas upplevelser kring att bära insulinpump och 

de flesta upplever att den begränsar dem och deras frihet. De upplever att sjukdomen blir mer 

synlig med pumpen då den är svår att dölja och drar till sig blickar vilket får dem att känna sig 

obekväma. En deltagare upplevde att självkänslan påverkades och en annan upplevde att 

pumpen var det som identifierade den egna identiteten. Att behöva påbörja insulinbehandling 

upplevdes på olika sätt. För en deltagare upplevdes det som chock när han fick påbörja 

insulinbehandling och andra kände det som ett personligt misslyckande och upplevde sig som 

dåliga diabetiker som kan bli dömda av andra diabetiker (Hood et al., 2009). Andra kunde 

känna sig hjälplösa och upplevde det onödigt att förstöra kroppen genom att injicera insulin 

(Ågård et al., 2016). 

Att behöva kontrollera sitt blodsocker upplevdes av en deltagare som onödigt medan andra 

deltagare upplevde det som ett sätt att lära känna sina kroppar bättre (Smide & Hörnsten, 

2009). Frustration var något som upplevdes när man känner att man inte förstår sin kropp eller 

vet hur den reagerar. När man inte vet om man ska ta insulin eller inte uppstod en känsla av 

otillfredsställelse (Kneck et al., 2016). 
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Det fanns en känsla av stigma från omgivningen hos individer med diabetes mellitus där vissa 

kände sig dömda för att ha orsakat sjukdomen själva. Källan till stigma kunde komma från 

media, sjukvårdspersonal, vänner, familj samt kollegor (Browne et al., 2013). Deltagare i 

Clausi och Schneider (2017) upplevde även stereotypa anmärkningar vilket gjorde deltagare 

obekväma i sociala situationer och vissa upplevde att det påverkade deras självbild. Utöver 

stereotypa anmärkningar förekom det att folk på grund av okunskap la sig i deltagarnas 

livsföring, vilket upplevdes frustrerande. I samma studie upplevde deltagare att de var 

annorlunda jämfört med vänner på grund av att behöva hantera en diabetessjukdom. En del 

fokuserade på att känna sig annorlunda och hur det påverkar relationen och den egna 

självbilden, vilket skapade samma känslor som de upplevde vid själva diagnostillfället (Clausi 

& Schneider, 2017). 

 

Hypoglykemi 

De extrema åtgärder som krävdes för vissa deltagare med omedveten hypoglykemi kändes 

förödande för dem och en del tappade förtroende för sin egen förmåga. Livet upplevdes 

begränsat (Rankin et al., 2014). Deltagare kunde uppleva beroende av andra människor för att 

kunna upptäcka hypoglykemier redan i ett tidigt stadie. Vissa upplevde rädsla för att vara en 

börda för omgivningen och även en känsla av att vara en börda som inte kan se efter sig själv, 

vilket skapade skam och skuldkänslor (Rankin et al., 2014). Att vara beroende av andra kunde 

för vissa upplevas som en sårbarhet. Andra kunde uppleva det stressfyllt relaterat till en 

osäkerhet om den egna och andras förmåga (Kneck et al., 2016). Osäkerhet över den egna 

kroppen upplevdes och den kunde kännas skrämmande och obekant. Det förekom en 

medvetenhet om tilliten till sig själv och för höga samt för låga blodsockernivåer kunde leda 

till en osäkerhet (Kneck et al., 2016). Sjukdomens oberäknelighet kunde leda till oro och 

osäkerhet samt att oro över påverkan på blodsockret kunde förekomma. (Rankin et al., 2014). 

Att ha självtillit och kunskap om hur den egna kroppen fungerar upplevdes som viktigt av 

deltagare (Smith et al., 2018).  

 

Mötet med vården  

Smith et al., 2018, Clausi & Schneider, 2017; Browne et al., 2013; Youngson et al., 2015; 

Kneck et al., 2011) beskriver deltagarnas upplevelser kring den information som givits från 

sjukvårdspersonalen gällande sjukdomen. Enligt Browne et al. (2018) upplever de flesta 

interaktionen med vårdpersonalen som en blandning av positiv och negativ. Några deltagare 
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var självlärda och hade skaffat information om diabetes mellitus typ 1 på egen hand då 

väntetiden till specialistgruppen var lång, de hade fått be om deltagande flera gånger eller inte 

alls fått erbjudande om att deltaga (Smith et al., 2018). Vissa undvek konsultation med 

sjukvårdspersonal på grund av tidigare negativa upplevelser och skaffade därför information 

på egen hand eller bytte vårdgivare (Browne et al., 2013). 

Informationen som gavs kunde vara ofullständig Smith et al. (2018) eller felaktig (Smith et 

al., (2018); Kneck et al. (2011), vilket upplevdes som en besvikelse Kneck et al. (2011) och 

deltagarna kände sig inte hörda (Smith et al., 2018). Deltagarna kunde även få motstridig 

information, vilket skapade misstro till sjukvårdspersonalen (Youngson et al., 2015). 

Informationen från sjukvårdspersonalen värdesattes inte av alla deltagare, timingen var fel 

Smith et al. (2018) och råden som gavs var inte individanpassade Kneck et al. (2011); 

Youngson et al., 2015; Smith et al., 2018) utan gavs utan hänsyn till omständigheter 

Youngson et al. (2015), vilket skapade misstro Kneck et al. (2011) och upplevdes som 

negativt och ohjälpsamt (Youngson et al., 2015). Negativa känslor uppstod även när 

personalen inte var utbildad inom området eller när personalen gav ansvaret till deltagaren 

själv att samordna mellan olika instanser  (Kneck et al., 2011). Vidare upplevde deltagarna att 

sjukvårdspersonalen gav råd utifrån vad som ansågs viktig för dem Youngson et al. (2015) 

och deltagare med omedveten hypoglykemi upplevde att de endast fokuserade på den 

medicinska biten och inte hur det faktiskt är att leva med det (Rankin et al., 2014). Även 

besvikelse över att det endast fanns tid till att diskutera den fysiska sjukdomen och inte den 

känslomässiga aspekten  (Kneck et al., 2011). 

Upplevelsen av bemötandet från läkare samt övrig vårdpersonal belystes av Browne et al., 

(2013); Youngson et al., (2015). En del rapporterade stigmatiserande praxis och attityder 

bland sjukvårdspersonalen och att de istället för att uppmuntra deltagarna till 

beteendeförändringar upplevdes som dömande (Browne et al., 2013). En deltagare kände sig 

som statistik och inte som en person (Youngson et al., 2015). Kneck et al. (2011) belyser även 

att deltagare upplever sjukvården som trygg och pålitlig, dit de kan vända sig ifall de känner 

sig osäkra förutsatt att sjukvårdspersonalen fanns tillgängliga och kunde fokusera på var 

individs specifika behov. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna till detta arbete genomförde en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017) för 

att belysa patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus. 

Från början sökte författarna på diabetes mellitus och olika ord kring upplevelse men då det 

gav många träffar samt handlade om annat än upplevelsen så snävades söksträngen av och 

olika begränsningar gjordes. Operatorn OR användes till vissa inledande sökningar, men i och 

med att antalet träffar blev för stort blev det inte aktuellt att ta med dessa sökningar. 

Det som var aktuellt att tänka på var att olika sökningar med olika sökord kunde ge olika 

resultat. Vid en av de sökningar som gjordes på Cinahl Complete blev det fler resultat vid 

sökningen på “diabetes mellitus type 2” kombinerat med “life experiences” än på “diabetes 

mellitus” kombinerat med “life experiences”. Författarna ansåg detta som en svaghet då 

“diabetes mellitus” som sökord är bredare än vad “diabetes mellitus type 2” är. När sökningen 

gjordes på enbart “diabetes mellitus” så fanns inte vissa av de artiklar som fanns med i 

sökningen på “diabetes mellitus type 2”.  

I och med att vissa studier har en blandning av barn och vuxna deltagare så kom vissa av 

dessa med vid sökningen av artiklar, även om sökningen är begränsad till att vara studier 

gjorda på vuxna och fick då sållas bor efter läsning av titlar och sammanfattningar. 

Det gick heller inte att använda samma sökord i samtliga databaser. Life experiences fanns 

exempelvis som “Subject heading” i Cinahl Complete, men inte som MeSH-term i Medline.  

Patienterna kan ha ett flertal olika upplevelser av att leva med diabetes mellitus. I artiklarna 

återkom ett flertal begrepp som analyserades utifrån olika perspektiv och med patienter som 

var i olika stadier av sin diabetessjukdom. Artiklarna hade deltagare som led av diabetes 

mellitus typ , diabetes mellitus typ 2, alternativt deltagare som hade antingen diabetes mellitus 

typ 1 eller diabetes mellitus typ 2. Andra skillnader som kunde påvisas i artiklarnas metod var 

hur det insamlade materialet analyserades. Skillnader i åldersfördelning är svår att göra en 

bedömning av i och med att ett flertal artiklar inte angav ålder annat än att det var vuxna 

deltagare. I en av artiklarna var det enbart äldre vuxna som hade inkluderats i studien, men 

andra artiklar angav inte var i åldersspannet deltagarna befann sig.  Upplevelserna i artiklarna 

hade olika fokus, bland annat var en av artiklarna mera fokuserad på att beskriva patienters 

upplevelser av hypoglykemier som var en följd av diabetessjukdom och behandling. Denna 

artikel tog enbart upp en aspekt av att leva med diabetes mellitus, och fokuserade inte så 

mycket på hur det fungerade för patienterna mellan episoderna med hypoglykemi. 
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Vid sökningen av artiklar valdes artiklar som inte kunde svara på syftet bort. Vid sökning i 

Pubmed valdes två artiklar ut, som i ett senare urval inte visade sig svara på det syfte som 

detta arbete hade. Vid läsningen av artikeltitlarna kunde dock även relevanta resultat sorteras 

bort om titlarna inte visade på intressant innehåll, (vilket sågs som en svaghet) men risken för 

att relevanta forskningsresultat alltid finns och bör beaktas. Ytterligare en svaghet sågs i och 

med att författarna valde bort de artiklar som inte fanns att få i fulltext utan att beställa dem. 

Efter att urvalet till resultatdelen valts ut uppmärksammades att två av dessa var en 

sekundäranalys och fick därför plockas bort vilket gav mindre underlag till resultatet. Även 

artiklar som handlade om havandeskapsdiabetes exkluderades. Författarna var öppna för att 

använda både kvalitativa samt kvantitativa studier. Det resulterade i nio stycken kvalitativa 

studier och en studie mixad metod. 

Vid bestämningen av teman finns möjligheten att även andra teman skulle kunna urskiljas 

samt att de teman som urskildes kunde formuleras annorlunda. 

 

Resultatdiskussion 

Författarnas syfte med denna litteraturöversikt var att belysa hur vuxna individer upplever det 

att leva med diabetes mellitus. Underlaget för denna diskussion utgörs av de utmärkande fynd 

som identifierats vid analys resultatdelen. Dessa diskuteras tillsammans med Rosemarie Rizzo 

Parse teori om mänsklig tillblivelse.  

Resultatet visade på svårigheter att genomföra de förändringar som sjukdomen kunde 

innebära. Det förekom att deltagare inte tagit diagnosen på allvar och påbörjat förändringar 

förrän de drabbats av komplikationer till följd av sjukdomen, eller när insulinbehandling blivit 

aktuell. Det gällde även deltagare som sa sig besitta kunskap om sjukdomen och framtida 

komplikationer. Författarna anser att detta tydligt visar att man behöver acceptera och förstå 

diagnosens innebörd för att överhuvudtaget kunna påbörja någon förändring vilket stärks av 

Johansson et al. (2018) som beskriver sjuksköterskans erfarenheter vilka säger att utebliven 

förändring sällan handlar om kunskapsbrist, utan på brist av acceptans. Förnekelse, vilket den 

bristande förståelsen symboliserar kan med Rizzo Parse omvårdnadsteori om mänsklig 

tillblivelse (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) beskrivas att människan ger en mening åt 

varje situation beroende på hur hon för tillfället väljer att uppfatta helheten. Vad som i 

stunden upplevs som viktigast avgör ifall patienten väljer att bekräfta eller att förkasta 

diagnosens innebörd och patienten är därför inte alltid medveten om konsekvenser när 
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situationen värderas. Författarna tänker utifrån ovanstående att kunskapen kan utnyttjas till 

patientens fördel först efter att acceptans infunnit sig.  

Vidare visar resultatet att inställningen till sjukdomen har betydelse när det kommer till 

självhantering. Där det upplevdes lättare att genomföra förändringar samt lyckas med 

självhanteringen efter att ändrat attityd och accepterade sin diagnos och vad som kom med 

den. Även motivationen har betydelse komma framåt i förändringsarbetet och resultatet visar 

på olika typ av motivation. Rädsla för att i framtiden drabbas av komplikationer framkom 

som en motiverande faktor, likaså att inte låta sjukdomen få kontroll över livet. Detta kan 

diskuteras utifrån Rizzo Parse teori och begreppet “energi” såsom det beskrivs i (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012) vilket handlar om att röra sig framåt och viljan om att upptäcka det 

nya och modet att våga.   

Alla förmår sig inte att finna motivation till livsstilsförändring baserat på att man fått en 

diagnos och information om vad som behöver ändras. Resultatet visar på svårighet att uppnå 

en god balans där förändringarna upplevs begränsande och att njutningen av god mat i socialt 

umgänge prioriteras. Resultatet visar även deltagare ser sig som ett offer samt som känner sig 

hjälplösa och att det försvårar för dem att ta ansvar i situationen. Johansson et al. (2018) 

belyser just vikten av att patienten själv känner känslan av ansvar och förstår att det är hon 

som ska lära sig leva med sjukdomen och göra jobbet som krävs. Att känna ansvar var viktigt 

dels utifrån medicinskt perspektiv men även utifrån patientens livssituation. Rizzo Parse 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) ser att patienter i olika situationer även kan skapa olika 

mening om samma fenomen vilket i relation med andra kan upplevas lättare att anpassa sig 

till mängden än att våga sig möta det okända.   

Resultatet visade även att livsstilsförändringar även resulterade i stärkt självförtroende och 

ökad självkännedom vilket minskade känslan av stress. Vilket författarna resonerar som att 

positivt föder positivt, vilket även stärks av Johansson et al. (2018), som beskriver patienter 

vars livsstilsförändringar som gett positiva resultat motiverat de till att fortsätta. Det i sin tur 

ökade känsla av frihet samt möjlighet att påverka framtiden vilket fick dem att upprätthålla 

livsstilen.  

Resultatet visar att brist på information i det tidiga skedet av sjukdomen eller lång väntan 

på ett erbjudande av grupputbildning resulterade i att en del patienter sökte information om 

sjukdomen på egen hand. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar patientutbildning enskilt 

eller i grupp, men påpekar även att det förekommer brister och att alla av olika anledningar 

inte får det. De uppger tillgången på diabetessjuksköterskor på landets vårdcentraler som en 

anledning. Resultatet i detta arbete visade att en del patienter sökte information om 
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sjukdomen på egen hand, och författarna anser att det innebär risker med att införskaffa 

information om sin diagnos själv och att informationen kan vara felaktig beroende på vilka 

källor som används. Det finns även en risk att information misstolkas och att viktig 

information missas. Detta kan i sin tur leda till ett onödigt lidande för patienten. Att söka 

information från närstående som själva har sjukdomen var enligt Ligita, Wicking, Francis, 

Harvey och Nurjannah (2019) förstahandsvalet.  

Resultatet visar att patienterna är i behov av individanpassad information samt av att känna 

sig hörda av sjukvårdspersonalen. Resultatet visade vidare att informationen som gavs var av 

olika kvalitet.   

Enligt Socialstyrelsen (2015) skall informationen som ges till patienten vara förståelig och 

anpassas efter patientens kunskapsnivå och på patientens egen syn på vad hälsa innebär. 

Enligt Rizzo Parses teoribildning såsom den beskrivs av Wiklund Gustin och Lindwall (2012) 

blir patientens syn på hälsa inte isolerad från de upplevelser patienten har samt omvärlden 

patienten lever i. I teorin om den mänskliga tillblivelsen är den sociala och fysiska omvärlden  

en central del av patientens livsvärld. Patienten har en egen föreställning och uppfattning om 

omvärlden och denna får i sin tur en individuell värdering av patienten på grund av att 

information kan tolkas olika. 

Resultatet visar att patienter hade olika erfarenheter av vården sedan tidigare och att de 

som upplevde att de fick sina individuella behov tillgodosedda från sjukvårdens sida kände 

tilltro till sjukvårdspersonalen och en trygghet fanns av att vända sig till dem om behov av 

detta uppstod. En god relation till vårdpersonalen sågs som ett viktigt behov av patienterna för 

att ett förtroende till vårdpersonalen skulle kunna byggas upp. I resultatet sågs dock att många 

patienter inte fick behoven tillgodosedda vilket i sin tur ledde till en misstro mot vården. En 

förklaring till detta var att patienter upplevde att de fick en bristfällig eller felaktig 

information från sjukvården och att detta i vissa fall hade lett till att de bytt vårdgivare. I en 

studie av Ligita et al. (2019) framkom att deltagare i första hand sökte information om 

sjukdomen från närstående som led av sjukdomen. Informationsinhämtningen och dess 

bearbetning sågs även ske i flera steg av deltagarna, och sker i ett ständigt samspel med 

omgivningen vilket är centralt i Rizzo Parses teori om mänsklig tillblivelse. Både 

omgivningen och relationerna till andra människor är i ständig förändring och i resultatet 

kunde det ses att patienter även kunde vara nöjda med den information som hade givits. En 

hög tilltro till sjukvårdpersonalen behöver nödvändigtvis inte vara oproblematiskt i enligt en 

studie av Abreu, Arriscado Nunes, Taylor och Silva (2017). I studien sågs att patienter kunde 

ha en hög tilltro till sjukvårdspersonalens kunnande, men att de inte skaffade sig själva den 
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egna kunskapen om sjukdomen som krävdes för att hålla den under kontroll. Sjuksköterskan 

bör enligt uppsatsförfattarna kunna ge patienterna det stöd som de är i behov av, och de måste 

vara lyhörda för patienten och stötta patientens egen reflektion över sjukdomen och dess 

behandling vilket har stöd i en studie av Johansson et al. (2018). 

Utifrån resultatet anser författarna att ett inhämtande av information på egen hand kan leda 

till att den misstolkas eller att viktig information missas, vilket kan leda till onödigt lidande 

för patienten. Av resultatet framkom att deltagarna hade upplevelser av att information som 

gavs från vårdpersonalen var felaktig. Informationen som ges till patienten skall enligt 

Socialstyrelsen (2015) vara individanpassad, och sjuksköterskan skall vara ämneskunnig samt 

ha en pedagogisk kompetens när information om sjukdomen, behandlingen och egenvården 

ges till patienten. Gruppbehandling sågs vara mest kostnadseffektivt kopplat till antalet 

kvalitetsjusterade levnadsår. Författarna ser dock vikten av att informationen som ges till 

patienterna är personcentrerad. Utifrån Rizzo Parses teori om mänsklig tillblivelse såsom den 

beskrivs av Wiklund Gustin och Lindwall (2012) utvecklas patienten i samspelet med 

sjuksköterskan. I resultatet har det setts en variation i deltagarnas förkunskaper och 

kroppskännedom samt att patienter inte kände sig hörda. När sjuksköterskan ger patienten 

information blir det därmed av vikt att hon lyssnar in patienten för att på så sätt kunna anpassa 

informationen efter patientens förkunskaper.  

Information kan ges i grupp, och gruppbehandling sågs av Socialstyrelsen (2015) vara 

kostnadseffektivt kopplat till antalet kvalitetsjusterade levnadsår. Socialstyrelsen (2015) såg 

vidare att sjuksköterskan skall vara ämneskunnig samt ha en pedagogisk kompetens när 

informationen om sjukdomen, behandlingen och egenvården ges till patienten. Brister 

förekommer dock i sjuksköterskans patientinformation vilket har kunnat påvisas i resultatet i 

detta arbete. 

Litteraturstudiens författare finner det intressant att även uppmärksamma personcentrerad 

omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv, vilket Boström, Isaksson, Lundman, 

Lehuluante och Hörnsten (2014) belyser i en studie. Deltagande sjuksköterskor var vana att 

arbeta utifrån checklistor med fokus på medicinsk information men fick bemöta patienter 

utifrån ett personcentrerat, fenomenologiskt förhållningssätt. Studiens resultat visade på 

positiva upplevelser som bättre relation med patienterna men de sjuksköterskorna ansåg att 

det kräver mer tid i ett redan tidspressat möte. De upplevde även osäkerhet i rollen och ifall 

frågorna de ställde var rätt, samt om patienterna hade fått tillräckligt med medicinsk 

information för att förstå sjukdomens innebörd och risker. I Rizzo Parses teori såsom den 

beskrivs av Wiklund Gustin och Lindwall (2012) ses möjligheterna med att åstadkomma en 
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förändring över tid genom förändringar i relationsmönster mellan sjuksköterskan och 

patienten. Sjuksköterskan kan således ändra sin syn på informationen och kommunikationen 

som ges patienten. 

 

Kliniska implikationer  

I resultatet kunde författarna uttyda en stor variation av upplevelser hos patienterna. Dessa 

upplevelser är individuella vilket sjuksköterskan ska ha förståelse för och tänka på i mötet 

med den enskilda patienten. För att kunna ha denna förståelse vid mötet med patienten krävs 

att sjuksköterskan är lyhörd för patienten och sätter sig in i dennes vardag med sjukdomen 

samt har en vetskap om hur patienten hanterar sin sjukdom. För detta krävs en 

personcentrerad omvårdnad med fokus på både den fysiska och psykiska hälsan och kan 

användas som ett verktyg för att ge patienten en ökad livskvalitet och främja hälsan. Detta ses 

dessutom vara kostnadseffektivt för sjukvården. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Diabetes mellitus blir ett allt större folkhälsoproblem och beräknas leda till stora kostnader 

även i framtiden. På individnivå upplevs fördomar från andra människor bland annat på grund 

av okunskap där många inte vet skillnaden mellan diabetes mellitus typ 1 och typ 2. En ökad 

kunskap om sjukdomen på både individ och samhällsnivå kan delvis fungera preventivt i syfte 

att åstadkomma en förändrad attityd gentemot individer med diabetes mellitus, men även i 

syfte att öka kunskapen om vad som ökar respektive minskar risken för att drabbas av 

diabetes mellitus. Detta i syfte att förhindra en ökning av antalet patienter med diabetes 

mellitus. Under arbetet framkom det att personcentrerad vård verkade hälsobefrämjande men 

ofta upplevdes en brist på detta. Författarna anser att mer forskning med fokus på hur man 

kan implementera arbetssättet på en bredare front kan bidra till en förbättrad patientkontakt 

och en förbättrad information till patienterna utifrån de behov som finns. 

 

Slutsats 

Resultatet visar på hur olika upplevelserna ter sig mellan individer och att det inte går att 

generalisera. Litteraturstudiens syfte var just att belysa upplevelserna av att leva med diabetes 

mellitus. Det som kunde vara en möjlighet för en deltagare kunde upplevas som ett hinder för 

en annan. Det framkom känslor av skuld och skam till följd av sjukdomen och 
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sjukvårdspersonalens bemötande upplevdes vara en bidragande orsak. Vilket kan motverkas 

genom att sjukvårdspersonal arbetar personcentrerat och ser individen. 

Att få diabetes mellitus blev för vissa ett uppvaknande och motiverade till en 

livsstilsförändring medan det för andra upplevdes som en kamp. Det framkom olika orsaker 

som bidrog till svårigheter att implementera förändringar. Deltagare hade bristande acceptans 

och förståelse för att risker och komplikationer kan ses som ett hinder för utveckling, men 

även brist av information samt brister i den information som gavs. Något som visade sig 

främja självhanteringen hos deltagarna var när informationen och stödet från sjuksköterskan 

var anpassat efter individen. 
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 Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 

2. 

Cinahl Complete 

Sökningen gjord den 

11/3-19 

“life experiences” 

(Subject heading) 

AND “diabetes 

mellitus type 1” 

(Subject heading) 

23 Peer-reviewed 

2009-2019 

All adults 

Engelska 

8 4 #8 

Cinahl Complete 

Sökningen gjordes 

den 11/3-19 

“adult” (Subject 

heading) AND 

“diabetes mellitus 

type 1” (Subject 

heading) AND “life 

experience” (Subject 

heading) 

18 Peer-reviewed 

2009-2019 

All adult 

Engelska 

7 3 #4 #6 

Cinahl Complete 

Sökningen gjordes 

den 13/3-19 

“diabetes mellitus 

type 2” (Subject 

heading) 

AND 

“life style changes” 

(Subject heading) 

AND 

“life experiences” 

(Subject heading) 

4 Peer-reviewed 2 1 #10 
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Cinahl Complete 

Sökningen gjordes 

den 13/3-19 

“diabetes mellitus 

type 2” (Subject 

heading) AND ”life 

experiences” (Subject 

heading) 

23 Peer-reviewed 

2009-2019 

Engelska 

All adults 

17 8 #3 #7 #9 

Medline 

Sökningnen gjordes 

den 11/3-19 

“diabetes mellitus” 

(MeSH) 

AND “lived 

experiences” (fritext) 

AND “adult” (MeSH) 

AND “diagnosis” 

(MeSH) 

12 2009-2019 

All adult 19+ 

5 3 #2 

Cinahl Complete 

Hittades den 27/3-19 

“diabetes mellitus” 

(Subject heading) 

AND “experiences” 

(fritext) AND “life 

style changes” 

(Subject heading) 

18 2009-2019 

Engelska 

Peer reviewed 

2 1 #5 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

 (Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Browne, J.L., Ventura, 

A., Mosely, K. & Speight, 

J. 

 

1‘I call it the blame and 

shame disease’: A 

qualitative study about 

perceptions of social 

stigma surrounding type 2 

diabetes. 

 

2013, Storbritannien, 

BMJ Open. 

 

Undersöka vuxna 

individers upplevelser av 

att leva med diabetes typ 

2 och hur de upplever 

stigma som en följd av 

diabetessjukdomen. 

 

Design 

Kvalitativ studiedesign. 

Dataurval 

25 engelsktalande vuxna 

individer med diabetes 

mellitus typ 2. 

Datainsamling 

Datan samlades in med 

semistrukturerade 

intervjuer som blivit 

inspelade och som 

därefter hade 

transkriberats. 

Dataanalys 

En induktiv tematisk 

analys gjordes av den data 

som framkommit från 

intervjuerna. 

 

Begreppet skam 

(1) skam som kom från 

omgivningen (2) känsla 

av skam på grund av 

självanklagelse. 
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Clausi, L. & Schneider M. 

 

2“Part of My Identity”: 

The Impact of Self-

Management on the Sense 

of Self of Young Women 

With Type 1 Diabetes 

 

2017, USA, Clinical 

Nurse Specialist 

 

Syftet som författarna har 

med denna studie är att 

undersöka unga kvinnors 

erfarenheter av att leva 

med diabetes typ 1. 

Studien hade även som 

syfte att undersöka hur 

egenvården av diabetesen 

påverkade kvinnornas 

upplevda självkänsla. 

 

Design 

Kvalitativ studie 

Datainsamling 

Bakgrundsinformation om 

deltagarna samlades in 

och sedan gjordes sju 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. Den 

transkriberade intervjun 

delgavs deltagarna och 

kunde på begäran ändras 

av deltagarna 

Dataanalys 

Tematisk analys gjordes 

av det insamlade 

materialet. 

 

Kvinnornas upplevelser 

sammanfattades i tre 

teman; (1) patienten hade 

en önskan om att bli fri 

från de dagliga rutinerna 

som behandlingen av 

diabetessjukdomen 

medför, (2) patienten ser 

en ny del av sig själv 

vilket kan vara i form av 

att patienten har en känsla 

av att den måste hantera 

sin sjukdom på daglig 

basis (3) vissa hade en 

vilja av att leva ett 

“normalt” liv utan 

diabetes där patienterna 

har en önskan av att leva 

ett liv utan att 

omgivningen 

stigmatiserar dem. 

 

Hood, G., Huber, J., 

Gustaffson, U., Scambler, 

S. & Askimakopoulou, K. 

 

3 With age comes 

wisdom almost always 

too late’: older adults’ 

experiences of T2DM. 

2009, 

Storbritannien,  European 

Diabetes Nursing, 

 

Belysa och få en 

förståelse av äldres 

upplevelse av att ha levt 

med diabetes mellitus typ 

Design 

Mixad metod, med 

huvudsakligen kvalitativ 

metod. 

I studien framkom teman 

i form av förnekelse som 

kunde komma sig av att 

det inte fanns så mycket 
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 2 som har levt med 

sjukdomen i ungefär 20 

år. 

 

Urval 

28 personer som hade haft 

en diabetesdiagnos i minst 

20 år samt var över 60 år 

gamla. Deltagarna skulle 

kunna tala och skriva 

engelska. 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes 

dels genom intervjuer 

med deltagarna, men 

deltagarna fick även 

formulär att fylla i. 

Analys 

Innehållsanalys 

 

symtom vid 

diagnostillfället, chock 

relaterat till 

insulinbehandlingen, 

kamp och att leva livet 

präglat av måttfullhet. 

 

Kneck, Å., Eriksson, L.e., 

Lundman, B. & 

Fagerberg, I. 

 

4 Encumbered by 

vulnerability and 

temporality: the meanings 

of trigger situations when 

learning to live with 

diabetes. 

 

2016, Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Belysa de 

triggersituationer som kan 

finnas hos 

diabetespatienter och vad 

dessa betyder för 

patienterna. 

 

Design 

Kvalitativ design. 

Urval 

13 deltagare med 

nydiagnosticerad diabetes 

som valdes ut på en 

vårdavdelning på ett 

svenskt 

universitetssjukhus. 

Datainsamling 

Patienter med diabetes 

upplever att deras kropp 

är förändrad och att detta 

leder till en osäkerhet hos 

dem. Förlusten av 

kontroll blir påtaglig för 

patienterna. 

 



 
 

39 
 

 

   
 

Varje deltagare 

intervjuades tre gånger 

vardera och intervjuerna 

med dem spelades in för 

att sedan transkriberas 

och triggersituationerna 

lyftes ut ur intervjuerna 

för att sedan kunna 

analyseras vidare. Totalt 

gjordes 39 intervjuer. 

Analys 

Tematisk analys på 

fenomenologisk grund. 

 

Kneck, Å., Klang, B. & 

Fagerberg I. 

 

5 Learning to live with 

illness: experiences of 

persons with recent 

diagnoses of diabetes 

mellitus 

 

2011, Storbritannien, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Syftet med studien var att 

få en större förståelse för 

hur patienter som har fått 

sin diabetesdiagnos inom 

de senaste två månaderna 

upplever att det är att leva 

med diabetes mellitus 

 

Design 

Kvalitativ design 

Urval 

13 vuxna deltagare med 

diabetes mellitus typ 1 

eller typ 2. Deltagarna 

skulle ha fått sin diagnos 

de senaste två månaderna 

innan studien. 

Datainsamling 

Intervjuer. Dessa spelades 

in och transkriberades. 

Studiens resultat visade 

på fyra teman, nämligen 

1. Att patienten 

upplevde ett nytt 

sätt att erfara 

världen 

2. Den fysiska 

kroppen tar en 

större del av 

patientens 

uppmärksamhet?

????? 



 
 

39 
 

 

   
 

Analys 

Innehållsanalys gjordes 

på materialet. 

 

3. Patienten började 

reflektera över 

kunskap om sig 

själv och 

reflekterar över 

sin kunskap 

4. Sjukvården blir 

en del av 

patientens liv där 

den kan bli en 

trygg punkt eller 

att den inte 

bidrog till en god 

omvårdnad. 

 

Rankin, D., Elliott, J., 

Heller, S., Amiel, S., 

Rogers, H., DeZoysa, N. 

& Lawton, J. 

 

6 Experiences of 

hypoglycaemia 

unawareness amongst 

people with Type 1 

diabetes: A qualitative 

investigation 

 

2014, Storbritannien, 

Chronic Illness. 

 

Undersöka hur 

omedvetenhet av 

hypoglykemi hos 

patienter med diabetes 

påverkar dem i deras 

vardag. 

 

Design 

Kvalitativ design. 

Dataurval 

38 individer som led av 

diabetes typ 1. Patienterna 

skulle även ha haft 

episoder när de varit 

omedvetna om ett lågt 

blodsocker. 

Analys 

Induktiv analysmetod 

 

Vissa patienter som hade 

drabbats av hypoglykemi 

som en följd av 

diabetesbehandlingen 

slutade arbeta och andra 

patienter berättar om 

situationer där de 

omedvetet utsatt sig för 

livsfara. Detta har skrämt 

patienterna och deras liv 

har som en följd av detta 

blivit begränsat. 
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Smide, B. & Hörnsten, Å. 

 

7 People’s reasoning 

about diagnosis in type 2 

diabetes. 

 

2009, Storbritannien, 

Journal of Nursing & 

Healthcare of Chronic 

Illnesses 

 

Undersöka hur personer 

med diabetes mellitus typ 

2 resonerar kring sina 

erfarenheter kring 

sjukdomen 

 

Design 

Kvalitativ 

Personliga intervjuer av 

berättande typ 

Urval 

23 patienter från två 

sjukhus i Sverige. 9st från 

mellansverige och 14st 

från norra Sverige. 

Datainsamling 

Data insamlades från 

journaler samt intervjuer 

av berättande typ med 

öppna frågor. Intervjuerna 

gjordes face-to-face i 

personernas  hem eller på 

sjukhuset. 

Analys 

Kvalitativ induktiv 

analysmetod. 

 

Tre huvudteman 

framkom; (1) Integrering 

med diagnos i ett 

tidsperspektiv. (2) 

Känslomässiga reaktioner 

till diagnostiseringen. (3) 

Resonemang kring 

diagnosen. 

 

Smith, D.M., Donnelly, 

J.H., Mumford, T., 

Campbell, A., Ruddock, 

8 A qualitative interview 

study of people living 

with well-controlled Type 

1 diabetes. 

2018, Storbritannien, 

Psychology and Health 

 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelser av 

att leva med en diabetes 

som är välbehandlad. 

Design 

Kvalitativ studie 

Urval 

Resultatet handlade om 

(1) patienternas kontroll 

över sin diabetes (2) Om 
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A., Tierney, S. & 

Wearden, A. 

 

  Deltagarna skulle vara 

vuxna över 18 år med en 

kontrollerad diabetes typ 

ett och deltagarna skulle 

kunna tala engelska för att 

få göra intervjuerna. 

Författarna hade 

exkluderat individer med 

insulinpump. 15 deltagare 

valdes ut av 75 

intresserade 

Analys 

Induktiv tematisk analys 

 

en balans i livet för 

patienterna. 

 

Youngson, A., Cole, F., 

Wilby, H. & Cox, D. 

 

9 The lived experience of 

diabetes: 

Conceptualisation using a 

metaphor. 

 

2015, Storbritannien, The 

British Journal of 

Occupational Therapy. 

 

Syftet  med studien är att 

undersöka erfarenheter av 

att leva med diabetes. 

 

Design 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk design. 

Urval 

7 personer med diabetes 

typ 1, diabetes typ 2, pre 

diabetes 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in, transkriberades och 

Följande teman framkom 

i resultatet; (1) Miljöns 

betydelse 

(2) Självidentitet 

(3) Individuella 

handlingar 

(4) Relationen till 

sjukvårdspersonal 
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skickades till deltagarna 

för kontroll. 

Analys 

Tematisk analys 

 

Ågård, A., Ranjbar, V. & 

Strang, S. 

 

10 Diabetes in the shadow 

of daily life: factors that 

make diabetes a marginal 

problem 

 

2015, USA, Practical 

Diabetes 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka faktorer 

som påverkar patienters 

vilja och förmåga att 

efterleva medicinsk 

behandling samt den 

rekommenderade 

livsstilsvalen. 

 

Design 

Kvalitativ design 

Dataurval 

24 deltagare med diabetes 

mellitus. Deltagarna var 

vuxna. 

Analys 

Innehållsanalys. 

Att patienter inte ser på 

diabetes som ett allvarligt 

problem jämfört med 

många andra 

livsbekymmer 

Fyra teman som återfanns 

i studien var 1. att 

diabetes följer med 

patienten under hela livet 

utan att vara ett riktigt 

problem. 

2. Att sjukdomen är en 

mindre problem jämfört 

med andra problem i det 

dagliga livet. 

3. Någonting som ligger 

utanför patientens egna 

kontroll. 

4. En sjukdom som inte är 

värd att ge upp 

njutningarna i livet av. 
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