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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som innebär ett nytt sätt att leva. Därför är det av stor 

vikt att dessa personer accepterar, förstår och lär känna sin sjukdom. Sjuksköterskans roll är att 

utbilda patienter om egenvård för att främja hälsa. Genom att patienten får stöd och får känna sig 

delaktig i sin vård kan de tillsammans uppnå goda mål. För att få en förståelse för patientens 

vårdbehov, är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur dessa personer erfar sitt liv 

kopplat till diabetessjukdom. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av att leva med 

diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg har genomförts. Databaserna CINAHL Complete och 

Medline användes i sökningen efter resultatartiklar. Underlaget till resultatet utgörs av elva 

originalartiklar. Analysen genomfördes med en deduktiv ansats baserad på Katie Erikssons 

omvårdnadsteori. Resultaten från artiklarna tematiserades efter lidandets tre dimensioner vilka 

var vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. 

Resultat:  Två subteman identifierades under vårdlidande vilka var bristande vårdrelation och 

brist på information. Under sjukdomslidande identifierades två subteman vilka var obehag, rädsla 

och oro för framtida komplikationer och svårigheter till acceptans. Subtemat för livslidande var 

svårigheter att göra livsstilsförändringar. 

Diskussion: Resultatets huvudfynd har diskuterats utifrån bakgrund, syfte, Katie Erikssons 

omvårdnadsteori samt annan forskning. Patienter upplevde brister i vårdrelationen till sin 

behandlande läkare eller sjuksköterska. Brister i vårdrelationen leder till sämre självhantering av 

diabetessjukdomen då vårdrelationen utgör grunden för all vård. Brist på motivation till 

livsstilsförändringar är en av orsakerna till sämre självhantering vilket orsakar ett lidande för 

patienten. Sjuksköterskan bör lindra patientens lidande genom att eliminera hälsohinder och ta 

vara på patientens hälsoresurser. Genom personcentrerade omvårdnadsinterventioner som stödjer 

patienter till acceptans, kan motivation till livsstilsförändringar växa fram. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, patient, upplevelse 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Background: Type 2 diabetes is a disease that means a new way of life. Therefore, it is of great 

importance that these people accept, understand and get to know their illness. The nurse's role is 

to educate patients on self-care to promote health. By giving the patient support and feeling 

involved in their care, they together can achieve good goals. In order to gain an understanding of 

the patient's need for care, it is important that the nurse has knowledge of how these people 

experience their life linked to diabetes. 

Aim The aim of this literature review was to describe patients' experience of living with type 2 

diabetes. 

Method:  A literature review according to Friberg has been carried out. The CINAHL Complete 

and Medline databases were used in the search for results articles. The basis for the result is 

eleven original articles. The analysis was carried out with a deductive approach based on Katie 

Eriksson's nursing theory. 

Results: Two subthemes were identified during care sufferers which were lack of care 

relationship and lack of information. During illness, two sub-themes were identified which were 

discomfort, fear and concern about future complications and difficulties in acceptance. The life-

themed sub-theme was difficulty making lifestyle changes. 

Discussion: The main findings of the result have been discussed based on background, 

purpose, Katie Eriksson's nursing theory and other research. Patients experienced deficiencies in 

the care relationship with their treating physician or nurse. Deficiencies in the care relationship 

lead to poorer self-management of the diabetes disease as the care relationship forms the basis for 

all care. Lack of motivation for lifestyle changes is one of the causes of poorer self-management, 

which causes suffering for the patient. The nurse should relieve the patient's suffering by 

eliminating health barriers and utilizing the patient's health resources. Through person-centered 

nursing interventions that support patients to acceptance, motivation for lifestyle changes can 

emerge. 

Keywords: Diabetes type 2, experience, patient 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning mötte vi flera patienter med diagnostiserad diabetes 

typ 2, och vi upplevde att många av dem hade svårt att vänja sig vid sjukdomen och ta till sig och 

också använda information i vardagslivet. Vi upplevde det som att deras motivation inte räckte 

till för en livsstilsförändring och många av patienterna vi träffade led även av psykisk ohälsa. Vi 

vill med föreliggande litteraturöversikt ta reda på hur dessa patienter upplever livet med 

sjukdomen. Dessutom vill vi ta reda på vad vi som blivande sjuksköterskor bör tänka på i 

bemötandet av dessa patienter för att på bästa sätt kunna stödja dem. 

2. Bakgrund 

 2. 1 Diabetes typ 2 

Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom som finns i flera olika former (Ericson & 

Ericson, 2012). Det finns tre olika huvudtyper av diabetes vilka är diabetes typ 1, typ 2 och 

graviditetsdiabetes. Den gemensamma nämnaren för dem alla är kronisk hyperglykemi, det vill 

säga höga blodglukosnivåer. Diabetes typ 2 (T2D) debuterar oftast i vuxen ålder i långsam takt. 

Vid T2D är de insulinberoende vävnadernas insulinkänslighet nedsatt vilket innebär att 

betacellerna i pankreas måste öka insulinsekretionen. Det råder alltså insulinresistens främst i 

muskel-, lever- och fettvävnad och hyperglykemi uppstår. Senare i förloppet, vanligen efter 10 - 

15 år uppkommer även nedsatt insulinproduktion eftersom betacellerna börjar svikta och minskar 

kraftigt i antal. 

    Det finns olika typer av symtom vid T2D, dessa symtom uppträder då i form av ökad törst, 

onormal trötthet, försämrad syn och stora urinmängder (Ericson & Ericson, 2012). Det kan 

upplevas som hotfullt, ensamt och ångestladdat att ha diabetes. Det ställs stora krav på patientens 

eget ansvarstagande vilket kan leda till skuldkänslor av att inte ha skött sig perfekt. Enligt en 

studie av Nazarko och Thorne (2020) är depressioner dubbelt så vanligt hos personer med T2D 

än hos allmänheten. Detta kan i sin tur påverka personens förmåga att hantera sin sjukdom. 

    Enligt International Diabetes Federation (2020a) är prevalensen av diabetes globalt beräknad 

till 463 miljoner vuxna människor i åldersgruppen 20 - 79 år. År 2030 uppskattas den siffran stiga 

till 578 miljoner vuxna människor och år 2045 uppskattas den till 700 miljoner vuxna människor. 

År 2019 var Kina och Indien de länder med det största antalet vuxna personer med diabetes och 

ökningen förväntas att fortgå till år 2030. Cirka en av elva vuxna över hela världen har diabetes 

mellitus, varav 90 procent har T2D. I Sverige har ungefär 500 000 människor diabetes varav 
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cirka 85 - 90 procent av dem har T2D (Diabetesförbundet, 2017). Ytterligare cirka 150 000 

personer tros ha sjukdomen utan att veta om det.  

    Det finns en genetisk predisposition där arv kan påverka uppkomst, men de största 

riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är livsstilsfaktorer som ohälsosamma matvanor, 

övervikt, inaktivitet och rökning (Ericson & Ericson, 2012). Många fall av T2D skulle 

kunna förebyggas med livsstilsförändringar som att upprätthålla en sund kroppsvikt, hälsosamma 

matvanor, fysisk aktivitet, rökstopp samt minskat alkoholbruk (Zheng, Ley & Hu, 2018). I en 

studie av Elling, El-Khatib, Surkan, och Enayati (2018) observerades förändringar i riskfaktorer 

och könsskillnader relaterade till mortalitet på grund av T2D. I studien gjordes observationer från 

193 länder över hela världen i åldersgruppen 15 år och uppåt mellan år 1995 och år 2015. En 

ökning av T2D relaterad mortalitet observerades för båda könen. Över tid konstaterades en 

ökning av personernas kroppsmasseindex (engelska Body Mass Index, BMI) och ett högt BMI, 

dvs. övervikt/fetma, visade sig vara den ledande riskfaktorn för sjuklighet och mortalitet. 

Ökningar i BMI var högre i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer och kvinnor 

hade en högre tendens till dödlighet än män över hela världen. Maula et al. (2019) hävdar att en 

kalorifattig kost med lågt glykemiskt index kombinerat med utbildning verkar vara de mest 

lovande insatserna för att uppnå den största vikt- och BMI minskningen hos personer med T2D. 

    Kroniska eller långvariga komplikationer av diabetes kan förekomma hos personer med T2D 

redan när de diagnostiseras (International Diabetes Federation, 2020b). Tidig upptäckt och 

lämplig behandling är avgörande för att förhindra komplikationer och dödsfall. Vid långvarig 

hyperglykemi kan vävnadsskador uppstå (Ericson & Ericson, 2012). Detta sker i blodkärlen 

vilket kan leda till mikroangiopati som ger en ökad benägenhet för kärlförändringar i ögats 

näthinna, njurpåverkan samt nervskador i fötter och ben. Makroangiopati medför en ökad 

benägenhet för hjärtinfarkt, stroke och perifer kärlsjukdom. Enligt Zheng, Ley och Hu (2018) har 

de flesta patienter med T2D minst en komplikation, och kardiovaskulära komplikationer är den 

främsta orsaken till sjuklighet och dödlighet hos dessa patienter. Ny forskning visar att förutom 

dessa komplikationer, upplever vuxna med T2D nedsatt kognitiv funktion jämfört med individer 

utan T2D (Gorniak, Lee, Ray & Wang, 2020). Funktioner som berörs är främst arbetsminne med 

nedsatt reaktionsförmåga samt nedsatt motorisk funktion i extremiteter.  

    Målet för behandling av diabetes är att hålla blodets glukoshalt normalt så att symtomfrihet 

uppnås och risken för komplikationer minskar (Ericson & Ericson, 2012). Behandlingen består i 

första hand av livsstilsförändringar där viktiga hörnstenar är hälsosam kost, fysisk aktivitet, god 

egenvård samt rökstopp. Enligt en studie av Garcia-Molina et al (2019) är personcentrerad 

livsstilsintervention den mest effektiva behandlingsformen vid T2D, särskilt då viktminskning 
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uppnås. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) innebär personcentrerad vård att hela 

personen synliggörs och att personens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov 

tillgodoses i lika hög utsträckning som de fysiska behoven.  

    Medicinsk behandling med perorala antidiabetika används när inte enbart kostbehandling och 

ökad fysisk aktivitet ger tillräcklig kontroll av blodets glukoshalt (Ericson & Ericson, 2012). 

Metformin är ett exempel på en vanlig peroral antidiabetika. Eftersom T2D är en progressiv 

sjukdom blir det ofta nödvändigt att införa insulinbehandling senare i förloppet. En 

kombinationsbehandling kan då bli angelägen. Den vanligaste kombinationen är metformin och 

insulin. Insulin bryts ner i mag-tarmkanalen och kan därmed inte tillföras oralt utan tillförs 

vanligen subkutant. 

    Enligt Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer bör personer med diabetes och högt 

blodtryck erbjudas behandling med blodtryckssänkande läkemedel. Personer med diabetes och 

som har måttlig risk för hjärt-och kärlsjukdom bör erbjudas standardiserad behandling med 

statiner. Statiner är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet så att risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar minskar (Simonsen & Hasselström, 2016). 

  

2. 2 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, 

lidande och död samt förstärka en persons resurser och förmågor (Willman, 2009). Den 

hälsofrämjande omvårdnaden går ut på att ta tillvara på det friska hos alla personer och att 

identifiera och förebygga hälsorisker samt vid behov motivera till livsstilsförändringar. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017) innebär hälsofrämjande omvårdnad att patienten får vård 

utifrån sin upplevelse, sina behov och resurser. Sjuksköterskan ska kunna ge varje enskild patient 

hälsofrämjande omvårdnad på ett personcentrerat sätt. Sjuksköterskan bör ha både praktisk och 

teoretisk kunskap om människa, hälsa och vård. Enligt International Council of Nurses (ICN, 

2012) etiska kod för sjuksköterskor ska omvårdnaden genomföras med patientens delaktighet i 

sin egen vård genom rätten till självbestämmande. I sin yrkesutövning ska sjuksköterskan 

förevisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet. Patientlagen (SFS 2014: 821) är en lag som all personal inom hälso- och sjukvård bör 

följa. Patientlagen innebär att patienten ska vara delaktig i sin vård och behandling och ges 

möjlighet till att uttrycka sin åsikt. Ericson och Ericson (2012) hävdar att sjuksköterskan ska 

erbjuda teoretisk och praktisk utbildning till personer med T2D, både i samband med sjukdomens 
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debut och fortlöpande genom åren. En bedömning av patientens behov görs och behandlingsmål 

gällande kost och motion utformas därefter. Undervisning om sjukdomen stärker även patientens 

förmåga att själv styra över sitt blodsocker och målet för patienten är att hålla sitt blodsocker så 

nära normalnivån som möjligt för att undvika senkomplikationer. Sjuksköterskan bör ha en 

förmåga att förvissa sig om att patienter förstår given information samt uppmärksamma patienter 

som inte själva uttrycker informationsbehov (Tingström, 2009).  

    Sjuksköterskans roll är att motivera och vägleda patienter med T2D till att själv hantera sin 

sjukdom och uppnå sina behandlingsmål, genom att utbilda och motivera patienterna att göra 

gynnsamma livsstilsförändringar samt åta sig behandlingar anpassade efter deras individuella 

behov och förväntningar (Bartol, 2012). Genom att använda sig av en god samtalsteknik, kan 

sjuksköterskan utifrån sina erfarenheter använda fenomenologiska samtal som är en 

personcentrerad kommunikationsform som syftar till att främja patientens hälsa (Bullington et al., 

2019). Det fenomenologiska samtalet går ut på att implementera den fenomenologiska 

reduktionen vilket innebär att sjuksköterskan sätter sina förutfattade meningar och sin 

förförståelse inom parentes så att dessa inte styr lyssnandet av patientens berättelse. På så vis kan 

patientens livsvärld och en fördjupad förståelse för patientens meningsskapande lyftas fram. Vid 

ohälsa är det viktigt att fokusera på patienternas erfarenheter och förståelse för deras nuvarande 

livssituation. Enligt Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki, (2018) är det de relationella egenskaperna 

i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient som antingen underlättar eller hindrar 

patienter att uppnå behandlingsmålen. Genom att se människan bakom sjukdomen via emotionell 

närvaro samt en vilja till kommunikation kan sjuksköterskan motivera patienter till 

livsstilsförändringar. En förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient har visat sig 

underlätta för patienter att uppnå behandlingsmålen. En sådan relation kan uppnås genom att 

sjuksköterskan visar intresse för patientens hälsotillstånd och anstränger sig för att utforma bästa 

möjliga vård för att underlätta patientens liv. Ekong och Kavookijan, (2016) hävdar i sin översikt 

att hanteringen av T2D kräver komplexa beteendeförändringar och behandlingsregimer för att 

uppnå optimala resultat. Enligt översikten har motivationsintervju (MI), som är en 

evidensbaserad omvårdnadsintervention som sjuksköterskor ofta tillämpar, visat sig ha god effekt 

vid livsstilsförändringar. Enligt Miller och Rollnick (2013) är MI en vetenskapligt testad metod 

som betraktas som en användbar interventionsstrategi för behandling av livsstilsproblem och 

sjukdomar. MI är en personcentrerad kommunikationsförmåga som syftar till att väcka individens 

egen motivation att utveckla beteendeförändringar som krävs för att hantera sjukdom. Genom MI 

kan sjuksköterskan ställa öppna frågor, lyssna och reflektera tillsammans med patienten samt 

stödja patientens autonomi och själveffektivitet. Tillstånd med ambivalens hos en person 
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komplicerar ofta beteendeförändringar för individen. För att övervinna ambivalens använder 

sjuksköterskan i MI kommunikationsprinciper som att uttrycka empati, undvika argumentation 

och stödja själveffektivitet. Enligt en systematisk granskning och metaanalys krävs det vid 

användning av MI möten på minst 15 minuter och gärna flera gånger för att säkerställa 

effektiviteten (Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen och Christensen, 2005). 

 

    

2. 3 Sjuksköterskors upplevelser av diabetesvården 

Jallinoja et al. (2007) skriver i sin kvalitativa studie om sjuksköterskors syn på patient- och 

professionellas roller i hanteringen av livsstilsrelaterade sjukdomar som T2D och dess 

riskfaktorer. Resultatet visar att det största hindret för patientens delaktighet i behandling var 

patientens ovilja att göra en livsstilsförändring. Det framkom även att nyexaminerade 

sjuksköterskor inte ansåg sig ha tillräckligt med kompetens inom livsstilsrådgivning och vissa 

sjuksköterskor rapporterade att de kände sig illa till mods av att ta upp känsliga ämnen som 

övervikt och rökning med patienter. Hälften av sjuksköterskorna rapporterade att deras schema 

var för hektiskt för att de skulle ha tid att fördjupa sig i patientens livssituation.  

    Huber, Huber och Shaha (2011) beskriver sjuksköterskans perspektiv på diabetesvård inom 

äldreomsorgen. Vanlig medicinsk vård och utbildning om diabetes gavs inte på det egna boendet 

utan de äldre var tvungna att åka in till sjukhus. Sjuksköterskorna uppfattade det som att de äldre 

inte kunde eller ville ta till sig viktig information om egenvård på en okänd miljö utan enligt dem 

borde informationen kunna ges i den boendes egen hemmiljö för optimalt resultat. Gärna 

tillsammans med en sjuksköterska från äldreboendet som kunde uppmuntra till acceptans av 

sjukdomen och finnas som stöd. Författarna hävdar att sjuksköterskorna på äldreboendet var 

frustrerade över att läkarna på sjukhuset ofta lät bli att informera dem, om viktiga detaljer om 

patienternas tillstånd och att dokumentation saknades vid ett flertal tillfällen. Detta försvårade 

sjuksköterskorna roll till att tillämpa personcentrerad vård. 

   

       

2. 4 Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en global folksjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och en för 

tidig död. Sjukdomen innebär ett nytt sätt att leva vilket innefattar att personer med diabetes bör 
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göra livsstilsförändringar och lära sig om egenvård för att kunna leva ett hälsosamt liv. Att som 

patient lära sig att leva med en sjukdom samt hantera dess konsekvenser i vardagslivet, vilket kan 

vara utmanande. Sjuksköterskans roll är att utbilda patienter om egenvård för att främja hälsa. 

Genom att patienten får stöd och får känna sig delaktig i sin vård kan de tillsammans uppnå goda 

mål. För att få en förståelse för patientens vårdbehov är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap 

om hur dessa personer erfar sitt liv kopplat till diabetessjukdomen. Det är viktigt att lyfta fram 

hur sjuksköterskan kan hjälpa dessa patienter på bästa sätt, därav denna litteraturstudie. 

 

3. Syfte/Frågeställningar 

 

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

 

4. Teoretisk utgångspunkt   

Författarna har valt Katie Erikssons teori som teoretisk utgångspunkt (Eriksson, 2015a). 

Erikssons teori lyfter patientens lidande och hon beskriver att alla individer upplever sitt lidande 

personligt. Uppkomsten av lidandet kan vara att individen har någon typ av ohälsa. Eriksson 

belyser tre dimensioner av lidande vilka är livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. 

Livslidande innebär lidandet i samband med förändringar som sker i patientens vardagliga liv. 

Sådana förändringar kan till exempel vara beteendeförändringar som kan bli nödvändiga för att 

bevara hälsa. Vårdlidande förklarar lidandet som patienten upplever i förhållande till brister i den 

vårdsituation som patienten befinner sig i. Sjukdomslidande innefattar det lidande som patienten 

upplever i samband med sjukdom och behandling. Upplevelsen av sjukdomslidande kan vara 

själsligt eller fysiologiskt och påverkar patientens upplevelser i en vårdsituation. Eriksson 

(2015a) skriver i sin teori att caritas, som står för kärlek och barmhärtighet bör vara grundmotivet 

för all vård. 

    Sjuksköterskan och patienten bör skapa en människa till människa-relation där sjuksköterskans 

roll är att bli medaktör i lidandets drama. Wiklund Gustin & Lindwall, (2012) beskriver att den 

vårdande akten är grunden för en vårdande gemenskap i Erikssons teori. Den återspeglar de 

vårdande elementen tro, hopp och kärlek som ska avspegla sjuksköterskans hållning i relation till 

patienten. Den avspeglar även begreppen ansa, leka och lära som ska återspegla inriktningen på 

sjuksköterskans vårdhandlingar. Med vårdhandling avses den fördelaktiga förändring i 
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hälsoprocessen som förväntas uppnås och med vårdaktivitet menas den åtgärd som 

sjuksköterskan tillämpar för att en förändring ska äga rum. I mötet med patienten bör 

sjuksköterskan göra ställningstaganden till val av vårdhandlingar och vårdaktiviteter. Dessa bör 

utgå från patientens lidande och viljan att förändra det tillståndet. Eriksson (2015b) beskriver att 

ansa innebär att ha en välvilja för en annan person som kännetecknas av beröring, närhet och 

värme. En kravlös ansning innebär att en människa är älskad för sin egen skull och inte för sina 

handlingar, vilket bekräftar individens identitet. Ansning kan innebära att patienten får hjälp med 

att frigöra sig från och uttrycka känslor som skuld och skam. Vidare kan ansning medföra att 

patienten upplever en trygghet som kan leda till känslor av tillit, tro och hopp. Att leka är något 

som ger människan en upplevelse av gemenskap och samhörighet. Eriksson (2015b) hävdar att i 

leken finns övning, prövning, lust, skapande och allvar som är ett betydelsefullt inslag inom 

vården och som också är ett uttryck för hälsa. Leken ger möjlighet till lärande, som sker i 

samspelet med andra människor, där syftet är förändring och utveckling.  

    Författarna anser att Erikssons teori passar in i föreliggande litteraturöversikt eftersom den 

lyfter lidandets tre dimensioner (Eriksson, 2015a). Erikssons teori grundar sig i att lindra 

patientens lidande så att denna kan fortsätta leva sitt liv trots sjukdom. Teorin används i 

resultatdiskussionen för att relatera till två centrala fynd i resultatet, vilka är vårdrelationens 

betydelse samt motivation till livsstilsförändringar.  

      

5. Metod 

Författarna valde en litteraturöversikt som metod. En litteraturöversikt handlar om att skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett visst område eller problem inom ett visst kompetensområde 

(Friberg, 2017). Genom att kartlägga ett omvårdnadsrelaterat problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde kunde en beskrivande sammanställning skapas över problemet. Genom att 

studera forskning som fanns inom ämnet fick författarna en uppfattning av vad som studerats 

sedan tidigare. Stegen i metoden beskrivs mer ingående under nedanstående rubriker. 

 

5. 1 Urval 

För att kunna sammanställa existerande forskning om det valda området valdes artiklar av 

kvalitativ design eftersom det var patienters upplevelser, känslor, tankar och beteende som skulle 

studeras (Henricson & Billhult, 2012). Författarna använde sig av vetenskapliga artiklar vars 
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kvalitet granskats i en peer review process vilket innebär att artiklarna är kollegialt granskade och 

sedan publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). I databasen Medline är alla 

artiklar redan granskade i en peer review process så därför behövdes inte den avgränsningen 

göras där. Patienternas upplevelser i stort, både vid insjuknandet och tiden efter studerades. 

Inklusionskriterier var engelska artiklar som publicerats mellan år 2007 – 2020, båda könen och 

alla åldrar eftersom T2D mestadels drabbar vuxna människor. Exklusionskriterier var artiklar 

som inte var etiskt granskade. Ett kritiskt förhållningssätt tillämpades i urvalet av studierna och 

vid läsningen av dem samt under skrivprocessen (Friberg, 2017).  

5. 2 Datainsamling 

För att ta del av den senaste forskningen inom vårdvetenskap valdes databaserna CINAHL 

Complete och Medline ut vid sökning av artiklar till resultatet (Karlsson, 2012). Sökningen 

utfördes genom att kombinera ämnesord eftersom träffsäkerheten i sökningarna då ökar 

(Östlundh, 2017). Sökorden översattes i Karolinska Institutets Svenska MeSH-databas för att få 

korrekta engelska termer. Sökningen gjordes med boolesk söklogik vilket innebär att operatören 

AND användes för att bestämma vilket samband sökorden ska ha till varandra (Östlundh, 2017). I 

databasen CINAHL Complete användes ämnesord från Cinahl Headings (Karlsson, 2012). Cinahl 

Headings är CINAHLs eget system med ämnesord. Ämnesorden förkortas som MH i Cinahl 

Headings vilket även görs i föreliggande litteraturöversikt. Ämnesorden som användes i 

sökningen var (MH ”Diabetes Mellitus, Type-2”) AND (MH ”Life experience”). Författarna 

märkte dock att om ämnesord kombinerades med fritextord i databasen CINAHL Complete så 

framkom fler relevanta artiklar. Därför kombinerades sökorden: (MH ”Diabetes Mellitus type 2”) 

AND “Experience” AND “Patient Attitudes” och författarna fick då fram fler relevanta träffar. 

Ytterligare sökningar gjordes via en sådan kombinerad sökning vilka var (MH ”Diabetes 

Mellitus, type 2”) AND “Experience” AND “Patient” AND “Qualitative study” och (MH 

”Diabetes Mellitus, type 2”) AND “Experience” AND “Patient attitudes”. I databasen Medline 

användes inga MeSH-termer utan bara sökord i fritext kombinerat med trunkerad fritext. 

Trunkering innebär att ord som används i en sökning kan böjas i alla grammatiska 

böjningsformer vilket ger fler träffar och ordet avslutas då med tecknet * (Östlundh, 2017). 

Sökorden bestod av diabetes* AND “type 2” AND life* AND experiences* AND management*. 

Samtliga sökningar presenteras i Bilaga 1. Två resultat artiklar hittades genom manuell sökning 

utifrån referenslistor från andra studier. I Carolan, Holman och Ferrari (2015) referenslista hittade 

författarna artikeln Ahlin och Billhult (2012) och i Peleg, Hadar och Cohen (2019) referenslista 

påträffades Carolan et al (2015). 
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    Sökandet efter artiklar skedde enskilt då författarna befann sig på varsitt håll. Först granskades 

artiklarnas rubriker för att se om de svarade på syftet. Om rubrikerna var relevanta lästes 

abstrakten och därefter lästes resultaten. De artiklar som verkade relevanta och som svarade på 

syftet sparades i en gemensam mapp. Därefter lästes alla artiklar och granskades kritiskt av båda 

författarna i enlighet med Friberg (2017). I den kritiska granskningen gick författarna igenom 

artiklarna för att se om de svarade på syftet, hur metoden var beskriven, hur 

undersökningspersonerna var beskrivna, hur dataanalysen hade gått till, vad resultatet visade, om 

det fanns en metoddiskussion samt om det fördes några etiska resonemang. Elva originalartiklar 

valdes ut som resultatartiklar. 

5. 3 Analys 

Författarna har valt att använda sig av en deduktiv ansats vilket innebär att resultatet utgår ifrån 

en vetenskaplig teori (Priebe & Landström, 2014). Teorin i föreliggande översikt utgår ifrån tre 

dimensioner av lidande i Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 2015a). Under analysen 

lästes artiklarna först igenom enskilt ett flertal gånger för att en förståelse om innehåll och 

sammanhang kunde skapas. Sedan gick författarna tillsammans igenom allt innehåll med ett 

kritiskt förhållningssätt för att säkerställa att artiklarna uppfattades på samma sätt. Detta gjordes 

genom att varje artikel sammanfattades till en text som stöd i analysarbetet. Likheter och 

skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syften 

identifierades. Till sist identifierades likheter och skillnader i studiernas resultat. Författarna 

fokuserade på meningar som kunde tematiseras eller kategoriseras med utgångspunkt från denna 

litteraturöversikts syfte. Författarna valde först att skriva ut alla artiklar och tematisering och 

kategorisering av artiklarnas resultat utfördes med hjälp av markeringspennor i olika färger. Men 

eftersom författarna befann sig på var sitt håll blev det enklare att öppna ett gemensamt dokument 

där alla artiklar sammanfattades och sedan kategoriserades i huvudteman och subteman med 

hjälp av olika överstrykningsfärger. Dessa överstrykningar användes för att kunna hitta likheter 

inför studiens gång. Då huvudteman kunde kopplas till lidandets tre dimensioner i Katie 

Erikssons (2015a) omvårdnadsteori valde författarna att formulera om dem enligt dessa. Därefter 

formulerades subteman under respektive huvudtema.  
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6. Forskningsetiska överväganden 

För att författarna ska kunna ta del av patienters upplevelser har de med hjälp av flera sökningar 

hittat information från kvalitativa vetenskapliga artiklar samt kurslitteratur. Valda artiklar och 

böcker som används i föreliggande litteraturöversikt innehåller pålitlig information om ämnet 

“diabetes typ 2” för att säkerställa vetenskaplig fakta. Ingående resultatartiklar är vetenskapligt 

granskade och granskade av etisk kommitté. Kjellström (2017) beskriver i sitt kapitel att 

vetenskapliga arbeten riktar sig till olika uppfattningar för olika fenomen, och på så sätt 

reformerar människors livsstil samt samhällets förändringsprocess. Författaren anser att individer 

som deltar i forskningen måste lägga tid på forskningen, alltså att de ständigt bör vara tillgängliga 

samt att deras åsikter är viktiga. Forskningsetiken är ett skydd för deltagaren som deltar i 

undersökningen, då den värnar om respekt för individen samt seriositet. 

     Eftersom författarnas engelska är begränsad och lexikon samt ordböcker användes i 

översättningen kan det finnas en viss risk för feltolkningar i litteraturöversikten (Kjellström, 

2017). Även författarnas metodologiska kunskaper är begränsade vilket innebär en risk att alla 

artiklar inte blivit rättvist bedömda. Författarna anser att etiska grundvärden som hederlighet och 

ärlighet har tillämpats i föreliggande litteraturöversikt samt motsätter sig all form av oredlighet. 

Författarna har redovisat sin förförståelse inom ämnet vilket innefattar att deras erfarenheter 

syftar till att patienters upplevelser av att leva med T2D anses vara negativa. Trots att resultatet 

presenteras utifrån en deduktiv analys har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats under analysen 

för att uppmärksamma erfarenheter från resultatartiklarna som inte passade in i Erikssons (2015a) 

teman om lidande. 

7. Resultat 

Resultatet belyser patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Den deduktiva analysen 

resulterade i fem subteman: Två subteman relaterat till Vårdlidande och Sjukdomslidande samt 

ett subtema relaterat till Livslidande, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Identifierade huvudteman och tillhörande subteman 

Huvudteman Subteman 

Vårdlidande -   Bristande vårdrelation 
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  -   Brist på information 

Sjukdomslidande 

  

  

-   Obehag, rädsla och oro för framtida komplikationer 

-   Svårigheter till acceptans 

Livslidande 

  

-   Svårigheter att göra livsstilsförändringar 

  

7. 1 Vårdlidande 

I nio studier under temat Vårdlidande beskrev patienter brister i vårdrelationen eller i 

informationen från vårdpersonal (Ahlin & Billhult., 2012; Bockwoldt et al., 2017; Carolan, 

Holman & Ferrari., 2015; Cotugno et al., 2015; Crowe et al., 2017; Handley, Pullon & Gifford., 

2010; Pikkemaat, Bengtsson-Boström & Strandberg., 2019; Straw et al., 2019; Vicente et al., 

2019). Två subteman av upplevelser identifierades och dessa var Bristande vårdrelation och Brist 

på information. 

7. 1. 1 Bristande vårdrelation 

I fyra artiklar framkom det att patienter upplevde brister i vårdrelationen till deras behandlande 

läkare eller sjuksköterska. (Cotugno et al., 2015; Crowe et al., 2017; Handley et al, 2010; Straw 

et al., 2019). Patienter upplevde bristande stöd från sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

(Cotugno et al., 2015; Crowe et al., 2017; Handley et al., 2010; Straw et al., 2019). Dessutom 

upplevde patienterna att sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte visade förståelse för 

utmaningen som det innebär att leva med en diabetesdiagnos utan de förminskade den och fick 

den att verka mindre allvarlig än vad den egentligen var (Cotugno et al, 2015). Detta beskrev 

patienterna som upplevelser av att de inte togs på allvar och att de inte kände sig delaktiga i sin 

egen vård. Patienter beskrev att de hade önskat mer tid i kontakten med vårdpersonalen (Handley 

et al. 2010; Straw et al. 2019; Cotugno et al. 2015). Patienter beskrev att de upplevde känslor av 

frustration på grund av bristande kontinuitet bland vårdpersonalen (Cotugno et al, 2015). Några 

av patienterna fick byta läkare vid varje besök och de upplevde att det var jobbigt att vid varje 

besök berätta om deras medicinska historia. Patienter beskrev att det professionella stödet från 
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hälso-och sjukvården var obefintlig (Straw et al, 2019; Handley et al, 2010; Crowe et al, 2017; 

Cotugno et al, 2015). Patienter beskrev att de istället vände sig till vänner, familj samt kulturellt 

och spirituellt stöd för att få drivkraft till att hantera sin sjukdom (Handley et al, 2010). 

 

7. 1. 2 Brist på information  

I majoriteten av artiklarna beskrev patienter någon form av upplevelse av bristande information 

från vårdpersonal (Ahlin & Billhult., 2012; Bockwoldt et al.,2017; Carolan et al., 2015; Cotugno 

et al., 2015; Crowe et al., 2017; Handley et al., 2010; Pikkemaat et al., 2019; Straw et al., 2019; 

Vicente et al., 2019). Patienter i Ahlin och Billhult (2012); Bockwoldt et al. (2017); Carolan et al. 

(2015); Cotugno et al. (2015); Handley et al. (2010) beskrev att det kändes som en börda att ta till 

sig kunskap och att livet kändes som en orättvis kamp. Några av patienterna hävdade att de inte 

visste vilken typ av diabetes de fått eftersom läkaren aldrig berättade det. En del andra patienter 

trodde att medicineringen enbart var tillfällig och att de skulle bli friska efter ett tag. Patienterna 

beskrev att informationen från vårdpersonal fick dem att känna sig förvirrade eftersom 

informationen var otydlig och de hävdade att de hade lättare att hitta tydlig information på nätet. 

    Patienter i Pikkemaat et al. (2019); Crowe et al. (2017); Straw et al. (2019) tyckte att det var 

svårt att få tag på vårdpersonal och de upplevde att det var svårt att själva behöva ta reda på 

information. De trodde att den bristande informationen från vården berodde på brist på kunskap 

hos vårdpersonalen. De beskrev även att vårdpersonalen bara tog upp information om medicinen 

men ingenting om själva sjukdomen. Vissa av patienterna tyckte till och med att det kändes 

onödigt att gå till läkaren. Detta eftersom de ändå inte fick någon information utan bara tråkiga 

broschyrer att ta med sig hem. Några av patienterna hävdade att de inte fick tillräckligt med 

information om sjukdomen vid diagnostisering, utan de trodde att den skulle gå över av sig själv. 

Andra blev hemskickade med medicin utan att förstå varför. 

 

 

7. 2 Sjukdomslidande 

Patienters upplevelser relaterat till sjukdomen lyfts i huvudtemat Sjukdomslidande vilket förekom 

i alla artiklar (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult., 2012; Bockwoldt et al., 2017; Carolan 

et al., 2015; Cotugno et al., 2015; Crowe et al., 2017; Handley et al., 2010; Peleg et al., 2019; 

Pikkemaat et al., 2019; Straw et al., 2019; Vicente et al., 2019). Sjukdomslidande syftar till det 
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fysiska och psykiska lidande som kan uppstå till följd av sjukdom och beskrivs i subteman 

Obehag, rädsla och oro för framtida komplikationer och Svårigheter till acceptans.  

 

7. 2. 1 Obehag, rädsla och oro för framtida komplikationer 

Patienter beskrev känslor av obehag, rädsla för sjukdomen och känslor av oro för framtida 

komplikationer (Abuelmagd et al., 2019; Bockwoldt et al., 2017; Carolan et al., 2015; Crowe et 

al., 2017; Handley et al., 2010; Pikkemaat et al., 2019; Straw et al., 2019; Vicente et al., 2019). 

Patienter i Vicente et al. (2019); Peleg et al. (2019); Bockwoldt et al. (2017) beskrev obehag och 

andra fysiska förändringar förknippade med sjukdomen såsom att känna sig sömnig, hungrig och 

orkeslös. Känslor som svårigheter att njuta av livet och rädsla för framtida komplikationer 

framkom. Patienter rapporterade att de upplevde smärta i olika kroppsdelar, trötthet och 

svårigheter att gå under långa perioder.  

    Ett flertal patienter rapporterade medicinska problem och de upplevde sjukdomens 

svårighetsgrad efter vilken typ av medicinering de fick (Bockwoldt et al., 2017; Peleg et al., 

2019). Exempelvis de patienter som hade insulin upplevde det värre än de patienter som 

behandlades med orala läkemedel eftersom de var rädda för att få insulin skador. Patienter 

hävdade också att det var jobbigt att gå från orala läkemedel till insulinbehandling. Några 

patienter hade svåra biverkningar av metformin i form av diarrè. De kände att de var trötta på att 

behöva leva med sjukdomen och de upplevde känslor av utbrändhet. 

    Patienter i Carolan et al. (2015); Crowe et al. (2017) upplevde diabetes som ett osynligt 

monster som förstörde deras liv och hindrade dem att göra saker som att leka med sina barnbarn. 

Sjukdomen utgjorde en stor rädsla för komplikationer. En patient beskrev sin vän som ett 

exempel för hen hade förlorat båda sina ben (Carolan et al, 2015). Patienter beskrev en känsla av 

chock när de fick diagnosen och de förstod att det var en allvarlig sjukdom de hade att göra med 

(Crowe et al, 2017). De trodde bara att sådant kunde hända andra och speciellt gamla människor 

och de kände rädsla för allvarliga fysiska komplikationer som de hört andra drabbas av, 

exempelvis förlust av kroppsdelar och för tidig död. 

    Patienter i Peleg et al. (2019); Pikkemaat et al. (2019) beskrev att det fanns oro för familjen, att 

barnen kunde drabbas på grund av ärftlighet men också för att de själva skulle drabbas av 

allvarliga komplikationer så att de ej kunde ta hand om sin familj mer. Flera av patienterna i 

Pikkemaat et al, (2019) kände ett stort behov av att få träffa andra med diabetes för att kunna 

jämföra sig med dem. Särskilt de som hade levt med diabetes längre än dem och behövde ta 

insulin. Patienterna ville absolut inte bli som dem, det vill säga riskera komplikationer som kunde 
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leda till funktionsnedsättningar som blindhet, hjärtkomplikationer, fotsår och att inte kunna utföra 

fritidsaktiviteter som att läsa, titta på tv eller köra bil. Den största oron var att inte kunna klara sig 

själv i framtiden utan behöva ta hjälp av andra.  

 

 

7. 2. 2 Svårigheter till acceptans 

 

I sju artiklar rapporterade patienter att de upplevde svårigheter att acceptera sjukdomen 

(Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult., 2012; Bockwoldt et al., 2017; Carolan et al., 2015; 

Crowe et al., 2017; Pikkemaat et al., 2019; Vicente et al., 2019). Patienter i Abuelmagd et al. 

(2019); Pikkemaat et al. (2019); Bockwoldt et al. (2017) uppgav att de upplevde det som 

känslomässigt svårt att få denna typ av sjukdom. Flera patienter reagerade med förnekande och 

tyckte att det var en oväntad diagnos. Ett flertal patienter upplevde känslor av skuld, skam och 

misslyckande. Patienter i Carolan et al. (2015); Crowe et al. (2017) upplevde känslor av 

misslyckande och de hade svårt att acceptera sin sjukdom. Vanliga reaktioner var nöd, misstro 

och en känsla av orättvisa. Känslor av ensamhet och isolering var påtaglig. Ett antal patienter 

tillbad andliga dimensioner (Handley et al, 2010; Bockwoldt et al, 2017).  

    Patienter i Bockwoldt et al. (2017); Crowe et al. (2017); Vicente et al. (2019) såg sjukdomen 

som omoraliskt och upplevde känslor av skuld som om de själva hade orsakat sin sjukdom genom 

sin livsstil. Sjukdomen sågs som en karaktärsbrist och förknippades med fetma, dålig egenvård 

och lathet. Patienterna förmedlade skuldkänslor och beskrev att de från början borde tagit bättre 

hand om sin hälsa. 

 

7. 3 Livslidande 

I nio artiklar framkom upplevelser som räknas in under huvudtemat Livslidande, vilka beskrivs i 

subtemat Svårigheter att göra livsstilsförändringar (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult., 

2012; Bockwoldt et al., 2017; Carolan et al., 2015; Handley et al., 2010; Peleg et al., 2019; 

Pikkemaat et al., 2019; Straw et al., 2019; Vicente et al., 2019). 

 

 



15 
 

 

7. 3. 1 Svårigheter att göra livsstilsförändringar 

Patienter upplevde svårigheter i att hålla sig till en hälsosam diet (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin 

& Billhult., 2012; Carolan et al., 2015; Peleg et al., 2019; Pikkemaat et al., 2019). I Abuelmagd et 

al. (2019); Ahlin och Billhult (2012) hävdade patienterna att de hade gjort förändringar i deras 

diet och försökt hålla sig till en hälsosam kost genom att minska på traditionella maträtter men att 

de upplevde det som svårt. Mycket på grund av att vänner och familjemedlemmar inte förstod 

eller inte var villiga att engagera sig i att anpassa maten vid middagsbjudningar. Patienterna 

upplevde det som att de var till besvär ifall maten anpassades efter deras behov. 

     Patienter i Ahlin och Billhult (2012); Carolan et al. (2015) klagade på att suget efter 

ohälsosam mat tog över och att det var svårt att hålla speciella matscheman. Suget efter 

kolhydrater blev stort vilket var svårt att kontrollera. Patienter i Abuelmagd et al. (2019); Ahlin 

och Billhult (2015); Carolan et al. (2015) uppgav att kostbegränsningar gav sociala konsekvenser 

i form av känslor av utanförskap. En del blev deprimerade av att inte kunna äta vad de ville. 

    Patienter upplevde svårigheter till att hitta motivation för fysisk aktivitet (Abuelmagd et al., 

2019; Ahlin & Billhult., 2015; Bockwoldt et al., 2017; Peleg et al., 2019; Pikkemaat et al., 2019; 

Vicente et al., 2019). Patienter i Peleg et al. (2019); Abuelmagd et al. (2019); Ahlin och Billhult 

(2015) beskrev att de upplevde en brist på motivation till fysisk aktivitet för att de var trötta och 

hade brist på energi eller på grund av att de hade fullt upp med att ta hand om barn och 

hushållssysslor. Alla krav som uppfattades som svåra som fysisk aktivitet och andra hälsosamma 

åtgärder fick dem att skjuta upp allt istället för att ta itu med det vilket ledde till brist på 

motivation. Patienterna kom på den ena anledning efter den andra för att undvika fysisk aktivitet. 

I Bockwoldt et al. (2017); Pikkemaat et al. (2019) lyckades en del patienter med att ändra 

beteende och implementera fysisk aktivitet i deras nya livsstil men de föll tillbaka till gamla 

beteenden.  

    

8. Diskussion 

Författarna i föreliggande litteraturöversikt förmedlar styrkor samt svagheter i metod- och 

resultatdiskussionen. Där framgår även författarnas egna åsikter. Det som framgår i 

resultatdiskussionen resoneras baserat på annan forskning som författarna använt sig av utifrån 

valda ämnen.  
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8.1 Metoddiskussion 

På grund av rådande Corona-pandemi skrev författarna föreliggande litteraturöversikt på varsitt 

håll. De hade kontakt via telefonsamtal och videosamtal, med gemensamma åsikter, tankar och 

idéer om hur arbetet skulle skrivas. Författarna använde sig av artiklar som utgår från två 

databaser, Cinahl Complete samt Medline. Dessa två databaser valdes eftersom de innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar och för att de använder sig av samma mappsystem där det går att spara 

artiklar och sökhistorik. När författarna började skriva föreliggande litteraturöversikt var det 

komplicerat att utgå från den sedan tidigare skrivna projektplanen, då sökorden behövde 

förändras. Anledningen till att sökorden blev modifierade var på grund av att de gav ett för brett 

spektrum av träffar som inte var relevanta för syftet. Fler sökord lades därför till vilka ökade 

träffsäkerheten avseende artiklar som svarade på syftet. Någon med större vana av att söka i 

databaser skulle kanske ha fått fram fler relevanta artiklar. Författarna beslutade att bara använda 

sig av kvalitativa studier då syftet var att beskriva upplevelser av att leva med T2D. Författarna 

anser att kvantitativa undersökningar inte kommer att framföra den typ av resultat som de vill 

använda sig av. Nackdelarna med kvantitativ forskning är att informationen bör vara begränsad, 

dessutom är det forskarens frågor patienterna är uppmärksamma på. I en kvalitativ undersökning 

är det fokus på den som är intervjuad, och patienten har en viss frihet att komma till tals (Friberg, 

2017).  

   Vid sökningen efter artiklar till resultatet lästes enbart abstrakt till artiklar med intressanta 

rubriker. Därmed kan författarna ha missat relevanta artiklar som svarade på syftet. Artiklarna var 

skrivna på engelska vilket innefattar att de inte var skrivna på författarnas modersmål. Därav kan 

det finnas en risk att ovisshet i översättningen av vissa termer kan ha uppstått eftersom författarna 

använt sig av lexikon och ordböcker, vilket kan ses som en svaghet (Friberg, 2017). Vidare kan 

författarnas förkunskaper om ämnet ses som en nackdel, så för att skapa ett öppet och följsamt 

förhållningssätt till texten tog författarna sina förutfattade meningar och sin förförståelse och 

satte inom parentes så att de inte tog över och styrde den pågående analysen. Det var viktigt att 

författarna uppfattade artiklarna likadant och hade samma åsikter om hur litteraturöversikten 

skulle skrivas. De artiklar som valdes till resultatet kommer från Norge (n=1), Sverige (n=2), 

USA (n=1), Australien (n=3), Nya Zeeland (n=1), Storbritannien (n=1), Israel (n=1) och Mexiko 

(n=1) Trots att fördelningen representerar många olika länder beskrev ändå patienterna liknande 

upplevelser. Fördelningen var helt slumpmässig utifrån den sökteknik som användes eftersom 

inga avgränsningar gjordes på artiklarnas ursprung. Inklusionskriterier i urvalet till artiklarna i 

resultatet var vuxna personer samt båda könen. I Straw et al, (2019) var inklusionskriterier i 
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urvalet 15 år eller äldre, men medelåldern var på 51,7 år så det var vuxna personer som deltog.  I 

Ahlin och Billhult, (2012) bestod urvalet av patienter som intervjuades enbart av kvinnor. 

    Initialt bestämde sig författarna att börja i empirin när litteraturöversikten skulle designas 

vilket innebär att resultatet skulle utgå från en induktiv ansats (Priebe & Landström, 2012). Efter 

att patienternas upplevelser observerats och studerats delades dessa in i fem teman vilka senare 

ändrades till subteman. Detta eftersom författarna kunde se att de fem teman passade mycket bra 

in i den valda referensramen för föreliggande litteraturöversikt. Därav omformulerades de fem 

teman utifrån Erikssons (2015a) teori till tre huvudteman och de fem teman fick istället 

omvandlas till subteman. Resultatet i föreliggande litteraturöversikt presenteras därmed deduktivt 

(Priebe & Landström, 2014). Om resultatet hade presenterats utifrån en induktiv ansats så skulle 

det funnits enstaka positiva resultat, men majoriteten av vad som beskrevs i artiklarna passade in 

i lidandets dimensioner i Erikssons (2015a) teori .  

 

 

 

8. 2 Resultatdiskussion 

Författarna har valt att lyfta två ämnen ur resultatet vilka är vårdrelationens betydelse och 

motivation till livsstilsförändringar. Dessa ämnen diskuterades i relation till bakgrund, syfte, 

teoretisk utgångspunkt samt annan forskning. 

 

8. 2. 1 Vårdrelationens betydelse 

 

I resultatet i föreliggande litteraturöversikt framkommer det att patienter upplevde brister i 

relationen till vårdpersonalen. De brister som framkom bidrog till vårdlidande i form av känslor 

av frustration, att inte bli tagen på allvar och att inte känna sig delaktig i sin vård. Eriksson 

(2015a) beskriver i sin vårdteori att caritas, som betyder kärlek, är grundmotivet för allt vårdande. 

Genom tro, hopp och kärlek kan en människa-till-människa relation skapas och sjuksköterskan 

kan vara en medaktör i lidandets drama. Eriksson (2015a) beskriver vårdgemenskap som en djup 

mänsklig gemenskap som kännetecknas av intensitet, värme, utrymme, respekt, ärlighet och 

tolerans. Genom den vårdande gemenskapen kan patienten bli delaktig i sin egen vård. Det bidrar 

till att patienten får en upplevelse av att vara engagerad i sitt liv vilket kan medverka till att lindra 
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lidandet. Om det brister i den vårdande relationen skapas ett vårdlidande vilket kan innebära att 

patienten resignerar och ger upp kampen om lidandet.  

    I föreliggande litteraturöversikt framkommer det att patienter upplever bristande stöd och 

förståelse från sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De brister som patienter upplever 

beträffande vårdrelationen bekräftar Erikssons beskrivning av vårdrelationens betydelse. Vi har 

även hittat forskning som styrker vikten av en god vårdrelation. du Pon et al. (2019) belyser i sin 

kvalitativa studie vårdrelationens betydelse. Syftet med studien var att identifiera faktorer som 

hjälper eller hindrar patienter från att vara delaktiga i sin vård. I studien framkom att en viktig 

faktor för patienten att aktivt delta i sin vård var genom att skapa en relation med den 

behandlande sjuksköterskan. Om sjuksköterskan dessutom var förtroendeingivande och visade 

värme och medkänsla hade patienter lättare för att diskutera sina känslor och bekymmer. Till 

exempel upplevde patienter att de blev sedda och tagna på allvar vilket uppmuntrade dem till att 

diskutera problem med att följa en diet eller rädsla för att hantera komplikationer i framtiden. 

Faktorer som hindrade ett aktivt deltagande var om den behandlande sjuksköterskan byttes ut till 

en annan sjuksköterska. Ytterligare forskning belyser vikten av vårdrelationens betydelse (Kowitt 

et al. 2015). Sjuksköterskor som gav uttryck för empati, förtroende och omtänksamhet i mötet 

med patienten upplevdes som ett stort känslomässigt stöd. Därmed ökade patienternas 

emotionella välbefinnande vilket hjälpte dem att hantera sin diabetes. Känslomässiga 

stödstrategier i form av delade aktiviteter i form av exempelvis promenader, där inga 

diskussioner om problem förekom, underlättade etableringen av en relation mellan sjuksköterska 

och patient.  

    Enligt svensk patientlag (SFS 2014: 821), Svensk Sjuksköterskeförening (2017) och ICN:s 

(2012) etiska kod för sjuksköterskor ska omvårdnaden genomföras på ett personcentrerat sätt 

med patientens delaktighet i sin egen vård genom rätten till självbestämmande. Vad är det då som 

gör att dessa brister då existerar trots lagstiftning och etiska koder? Forskning betonar vikten av 

ett starkt ledarskap för att främja personcentrerad vård (Backman et al., 2020). Syftet med studien 

var att utforska hur chefer beskriver ledandet av personcentrerad vård på svenska vårdhem. De 

ansåg att personcentrerad vård kan bedrivas genom att maximera vårdteamets potential men 

också genom att ge individuellt stöd till vårdpersonal, i en tillförlitlig och innovativ atmosfär. 

Cheferna beskrev att en viktig aspekt var att bedriva den personcentrerade filosofin och 

uppmuntra personalen att anta ett reflekterande tankesätt. De flesta chefer beskrev att det var 

viktigt att prata om vad personcentrerad vård är och vad det inte är, och att ha fullt fokus på 

patienten.  

     Enligt Eriksson och Nilsson (2008) är tillit en förutsättning för att kunna bygga en 
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förtroendefull vårdrelation. Sjuksköterskans medvetenhet om vikten av hur de uttrycker sig, både 

muntligt och icke-verbalt, är en förutsättning för att utveckla ett förtroendefullt förhållande. 

Sjuksköterskan bör bemästra sina egna reaktioner om patienten uttrycker negativa känslor och 

även behärska andra situationer som ökar stressmängden; exempelvis brist på tid eller stor 

arbetsbelastning. En förutsättning för en produktiv dialog med patienten är att patienten känner 

sig välkommen och viktig under mötet. Fysisk kontakt som beröring kan användas för att komma 

nära patienterna. Sjuksköterskan bör ha pedagogisk kompetens eftersom dialog och konversation 

används som verktyg för att skapa närhet i mötena för att säkerställa patientens deltagande. 

Professionell trovärdighet, ett respektfullt bemötande och kontinuitet är en förutsättning för 

utveckling av förtroende under patientmöten. Detta styrks av Wiklund Gustin och Lindwalls 

(2014) beskrivning av vårdhandlingen tillit i Katie Erikssons omvårdnadsteori. I teorin beskrivs 

vårdhandlingen tillit som sjuksköterskans svar på patientens önskan att bli sedd, mottagen och 

tagen på allvar. 

 

 

8. 2. 2 Motivation till livsstilsförändringar 

 

Det framkommer i resultatet att patienter upplevde svårigheter att göra livsstilsförändringar. De 

saknade motivation till att ändra sina kostvanor och till ökad fysisk aktivitet. Genom att behöva 

avstå från god mat och traditionella maträtter uppstod sociala konsekvenser vilket upplevdes av 

patienterna som känslor av utanförskap och att vara till besvär. De upplevde brist på kraft och 

energi till att börja motionera. Dessa svårigheter bidrog till ett livslidande för patienterna. Vi fann 

forskning som styrker patienternas upplevelser av att leva med T2D. Arifin et al. (2020) beskriver 

att patienter med T2D upplevde både fysisk och psykisk trötthet samt en bristande energi. Den 

bristande energin bidrog till en ovilja att utöva fysisk aktivitet. Patienterna var omotiverade till att 

följa den strikta dieten eftersom de fann den som en utmanande uppgift. Deras kostbegränsningar 

bidrog till känslor av oro och utanförskap. En av de strategier som dessa patienter tog till för att 

klara av sin diabetes var acceptans. 

    Eriksson (2015a) beskriver i sin teori om patienters svårigheter, som hälsohinder vilket innebär 

att personen inte har kraft, mod eller kunskap att göra en förändring. Hälsoresurser beskrivs som 

något som kan ge kraft och motivation till patienten. Eriksson (2015a) betonar att sjuksköterskan 

ska vara en medkämpe i lidandets kamp genom att hjälpa patienten att bekräfta, försonas och bli 

vän med lidandet. Genom att ansa, leka och lära kan ett tillstånd av välbefinnande åstadkommas, 
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samt en upplevelse av att befinna sig i en utveckling där målet är att förändra hälsoprocesser 

(Eriksson, 2015b).  

    Enligt Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer ska hälso-och sjukvården erbjuda personer 

med diabetes typ 2 stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor och stöd för ökad fysisk 

aktivitet. World Health Organisation (WHO, 2010) rekommenderar att vuxna över 18 år bör vara 

fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan vid måttlig intensitet. Vid hög intensitet är 

rekommendationen 75 minuter i veckan. Utifrån patienters upplevelser i föreliggande 

litteraturöversikt saknas motivation till livsstilsförändringar. Även resultatet och annan forskning 

bekräftar detta. Vi fann forskning som visar hur sjuksköterskor kan stödja patienter att minska 

hälsohinder och identifiera hälsoresurser. Johansson, Almerud Östberg, Leksell och Berglund 

(2018) hävdar att för att sjuksköterskan ska kunna möta och hantera patientens motstånd mot 

förändring krävs det att sjuksköterskan får en förståelse för vad det är som hindrar patienten att 

göra förändringar som är nödvändiga för deras hälsa. Det som hindrar patienten till förändring är 

ofta brist på acceptans av deras sjukdom. Sjuksköterskan bör stödja, uppmuntra och utmana 

patienten att reflektera själv och ta ansvar baserat på patientens egna mål och behov. För att ge 

stöd behöver sjuksköterskan våga konfrontera patienters rädsla och andra känslor så att patienten 

till slut kan acceptera sin sjukdom. Eriksson (2015a) styrker detta i sin teori då hon menar att om 

människan kan försonas med lidandet så kan hen samtidigt uppleva hälsa. Då kan inre resurser 

och kraftkällor som exempelvis att vara tålmodig och känna hopp komma fram och en 

hälsoprocess kan anträda och leda till utveckling och växt.  

    Rise et al. (2013) har studerat vilka motivationsfaktorer som är betydelsefulla för 

livsstilsförändringar. Dessa är att få ny kunskap så att förändringar i kost, medicinering och 

fysisk aktivitet kan upprätthållas. Andra motivationsfaktorer är att ta ansvar och få bekräftelse på 

en redan hälsosam livsstil. Faktorer som motiverar individer till att upprätthålla förändringar är 

känslomässigt stöd från andra, upplevelser av effekt, rädslan för komplikationer och bildandet av 

nya vanor.  

    Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen och Christensen (2009) hävdar i en randomiserad 

kontrollerad studie att patienter som ingick i en MI interventionsgrupp var mer autonoma och 

motiverade i sin benägenhet att ändra beteende jämfört med patienterna i kontrollgruppen. 

Patienter i interventionsgruppen var också betydligt mer medvetna om vikten av att kontrollera 

sin diabetes och hade en betydligt bättre förståelse för möjligheten att förebygga komplikationer. 

Soderlund (2018) beskriver i en litteraturöversikt att MI är en effektiv metod som sjuksköterskor 

använder sig av för att hjälpa patienter med livsstilsförändringar. Enligt översikten var MI-

interventioner vid T2D främst effektiva för att motivera patienter till fysisk aktivitet.  
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    De upplevelser som framkommer i resultatet av föreliggande litteraturöversikt tyder på att 

sjuksköterskan bör lindra patientens lidande genom att eliminera hälsohinder och ta vara på 

patientens hälsoresurser. Genom omvårdnadsinterventioner som stödjer patienter till acceptans, 

kan motivation till livsstilsförändringar växa fram. 

    

8. 3 Kliniska implikationer 

Patienter som diagnostiserats med T2D upplever ett flertal brister i vården och svårigheter med 

att hantera sin sjukdom. Författarna anser att de mest framträdande är brister i vårdrelationen till 

den behandlande läkaren eller sjuksköterskan samt svårigheter till att göra livsstilsförändringar. 

Denna kunskap talar för att det finns ett behov av förbättringar inom dessa områden i hälso-och 

sjukvården så att patienter ska kunna få den hjälp och stöd som de behöver för att lindra lidandet 

och främja hälsa. Att investera i strategier som förbättrar den vårdande relationen kan förbättra 

effektiviteten i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. En sådan strategi kan till exempel vara att 

patienten får en egen sjuksköterska som fungerar som en kontaktperson och som patienten träffar 

regelbundet. Då kan kontinuiteten bevaras och att en vårdande relation kan växa fram som kan 

bidra till acceptans samt underlätta omvårdnadsinterventioner för livsstilsförändringar. 

 

8. 4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att patienter som diagnostiserats med T2D 

upplever brister inom hälso- och sjukvården som leder till onödigt lidande som skulle kunna 

minskas eller till och med elimineras. För att motverka vårdlidande bör sjuksköterskan och 

patienten skapa en vårdrelation. Författarna anser att fortsatt forskning behövs för att undersöka 

vårdrelationens betydelse. Förslagsvis vilka vårdhandlingar eller vårdaktiviteter som 

sjuksköterskor kan använda sig av för att på bästa sätt skapa en vårdrelation med sina patienter. 

Vidare anser författarna att det även behövs fortsatt forskning om utvärdering av interventioner 

för samtalsmetoder som kan underlätta för patienter till livsstilsförändringar och lindra 

livslidandet. Förslagsvis en jämförande studie som visar skillnader mellan olika samtalsmetoder 

för att motivera patienter till livsstilsförändringar.  
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9. Slutsats   

I föreliggande litteraturöversikt framkommer att patienter med diagnostiserad T2D upplever 

brister i vårdrelationen med- och från hälso- och sjukvårdspersonal. De brister som framkom 

bidrog till vårdlidande i form av känslor av frustration, att inte bli tagen på allvar och att inte 

känna sig delaktig i sin vård. Patienters upplevelser visar att hälso- och sjukvårdspersonal inte tar 

det ansvar de är skyldiga till enligt befintliga lagar och etiska föreskrifter. För att skapa en 

vårdande relation bör sjuksköterskan ha pedagogisk kompetens eftersom dialog och konversation 

används som verktyg för att skapa närhet i mötena för att säkerställa patientens deltagande. 

Vidare upplevde patienter svårigheter till livsstilsförändringar vilket berodde på bristande 

motivation. Dessa svårigheter bidrog till ett livslidande för patienterna. Sjuksköterskan bör lindra 

patientens lidande genom att eliminera hälsohinder och ta vara på patientens hälsoresurser. 

Genom personcentrerade omvårdnadsinterventioner som stödjer patienter till acceptans, kan 

motivation till livsstilsförändringar växa fram. 
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                         Ålder: 50 - 79 år 

                         Datainsamling: 

Inter                  Intervjuer 

                         Analys:  

                         Systematisk  

                         textkondensation 

           

                      

                       

                     

                    

 

                    D 

             

 

                   

    

 

  

  

Patienterna 

påverkades av 

diagnosen utan att 

visa starka känslor. 

De beskrev att de 

behövde göra 

livsstilsförändringa

r men att dessa var 

svåra att 

genomföra. 

Patienterna 

bekräftade att deras 

största bekymmer 

inför framtiden var 

risken för 

senkomplikationer. 

 

#9 

Straw, S., Spry, 

E., Yanawana, 

L., Matsumoto, 

V., Cox, D., 

Cox, E., 

Singleton, S., 

Understanding 

lived 

experiences of 

Aboriginal 

people with 

type 2 diabetes 

living in 

Australian 

2019, 

Australian 

Journal of 

Primary 

Health.  

Syftet med 

studien är att 

undersöka hur 

personer från 

Kimberley 

Aboriginal 

upplever att leva 

Design: Kvalitativ 

Urval: 13 patienter 

Ålder: 15 år eller 

äldre. 

Datainsamling:  

Intervjuer.  

Patienterna 

beskrev svårigheter 

med att förstå 

innebörden av sin 

diabetesdiagnos. 

De upplevde att de 

inte fick tillräckligt 
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Houston, N., 

Scott, L., & 

Marley, J-V.  

 

 

 

remote 

Kimberley 

communities: 

diabetes, it 

don’t come 

and go, it 

stays!  

 

 

 

 

 

 

 

med typ 2 

diabetes.  

Analys: Tematisk 

analys 

med undervisning 

när de blev 

diagnostiserade. 

Några beskrev 

symtom som ökad 

trötthet och 

biverkningar av 

medicinen vilket 

fick dem att isolera 

sig från 

omgivningen och 

att sluta göra saker 

som de normalt 

brukade göra. 

Patienterna ansåg 

att de inte fick det 

stöd som de 

behöver av 

samhället/närståen

de. 

 

 

#4 

Vicente, A., 

Candila, J., 

Thomas, J-J., 

Gomez Aguilar, 

P., & Aviles, 

C.  

 

Living with 

type 2 diabetes 

in San Jose 

Tecoh, 

Yucatan, 

Mexico: A 

phenomenolog

ical study.  

Mexiko, 

2019, 

Journal of 

Transcultur

al Nursing  

 

Att förstå 

deltagarnas 

upplevelser av 

att leva med typ 

2 diabetes i 

Merida, 

Yucatan.  

Design: Kvalitativ 

Urval:  

8 patienter  

Ålder: 33 - 73 år 

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Analys: 

Fenomenologisk 

analys  

 

Patienterna 

beskrev att de inte 

hade tillräckligt 

med kunskap om 

sjukdomens 

ursprung samt dess 

konsekvenser. Pati

enterna beskrev 

obehag och andra 

fysiska 

förändringar 

förknippade med 

sjukdomen.  
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