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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Diabetes typ två är en folksjukdom i Sverige som ökar. Sjukdomen orsakas av 

bland annat inaktivitet och övervikt med symptom som stark törst och torr hud. Behandlingen 

av diabetes är både medicinsk med insulin och att personen måste ändra på sitt sätt att leva, att 

göra en så kallad livsstilsförändring. Socialstyrelsen har givit ut riktlinjer för vården av 

patienter med diabetes. I riktlinjerna anges att förändring av livsstilen är av stor betydelse för 

att hantera sjukdomen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters upplevelser av undervisningen i 

diabetesvården för personer med diabetes typ två. 

Metod: Detta är en litteraturstudie som är baserad på åtta vetenskapliga artiklar, två 

kvantitativa och sex kvalitativa. Författarna gjorde en analys av innehållet i artiklarna och 

kom fram till tre teman och subteman; Bemötande från sjukvården med subtemana Vad 

patienterna är tillfredställda av i bemötandet från sjukvården och Vad patienter känner sig 

otillfredsställda med i bemötandet från sjukvården. Det andra huvudtemat är Problem med att 

uppfylla undervisningens mål och det tredje temat är Stöd från anhöriga.  

Resultat: Bemötandet patienten får från sjukvårdspersonal är en avgörande faktor för om 

patienten kommer att kunna följa den undervisning som ges och kunna implementera den i sitt 

dagliga liv. Bemötandet kan stärka en person att göra sin livsstilsförändring. Ett mindre bra 

bemötande där patienten känner sig nedvärderad som person sänker självförtroendet och 

därmed lusten att genomföra livsstilsförändringen. Patientens anhöriga behöver också vara 

delaktiga i förändringen av livsstilen för att förändringen skall kunna genomföras och 

bibehållas resten av livet.  

Diskussion: Patienterna måste känna sig trygga när de blir undervisade om 

livsstilsförändringar. Det är främst hur sjuksköterskan bemöter dem som är avgörande för om 

tryggheten ska infinna sig. Patienterna behöver få känna sig delaktiga i de beslut som rör 

deras behandling och att den behandlingsplan som man kommer fram till i samråd med 

sjuksköterskan är individanpassad.  

Nyckelord: Patient, upplevelser, undervisning, livsstilsförändring, sjuksköterska, 

diabetesvård 

Keywords: Patient, experience, education, lifestyle change, nurse, diabetes care 
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1 Inledning 

Det uppstår hela tiden situationer då sjuksköterskan behöver undervisa och informera 

patienter och anhöriga, till exempel personer med diabetes. Allt vårdarbete och därmed 

sjuksköterskans patientundervisande arbete skall grunda sig på forskning av god kvalitet, 

därför är det av intresse för vårdvetenskapen att studera hur patienters lärande kan hanteras. 

Denna uppsats kommer att handla om undervisning av patienter med diabetes typ två eftersom 

undervisning av denna patientgrupp är en viktig del av sjuksköterskans profession.  

     Författarna anser att patientundervisning inom diabetesvården är högst intressant. Intresset 

har väckts under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna som har varit under 

studietiden. Då har vi insett värdet av att sjuksköterskan bemästrar att undervisa patienter i 

situationer som till exempel livsstilsförändringar vid diabetes typ två. Vi valde diabetes typ 

två eftersom det är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och det är en sjukdom som 

ökar. Att skriva om detta ämne har vetenskaplig relevans eftersom diabetes är en sjukdom 

som ökar. 

     Genom att beskriva hur personer med diabetes typ två upplever undervisningen om 

livsstilsförändringar skapar man en större förståelse för hur dessa personer vill att 

undervisningen skall utföras. Därmed kan man som sjuksköterska bemöta personerna på ett 

bättre sätt och ge dem den undervisning som de efterfrågar.   

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer följande områden att beskrivas: sjukdomen diabetes, komplikationer av 

sjukdomen, medicinska behandlingen av diabetes, att få diagnosen diabetes, riktlinjer för 

diabetesvården, samt undervisning. En kort beskrivning av vad livsstilsförändring innebär 

kommer även att ges. 

 

2.1 Diabetes  

Sjukdomen diabetes är en av de stora folksjukdomarna i Sverige tillsammans med cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige är det ungefär 350 000 personer som har sjukdomen. Det 

finns olika typer av diabetes, typ ett och två är de vanligaste formerna. Det finns cirka 300 

000 personer som har typ två, vilket utgör cirka 80 procent av alla som har diabetes. Det är 

fler män än kvinnor som drabbas av sjukdomen.  
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Även i andra västländer som Finland och England är diabetes ett stort hälsoproblem (Pellmer 

& Wramner, 2007, sid. 117-118; Capaldi, 2008 sid 14).  

     Orsakerna till diabetes är många, men vid båda diabetestyperna är glukoshalten i blodet 

kraftigt förhöjd, vilket leder till hyperglykemi. Genetiska faktorer ligger bakom många 

uppkomna diabetesfall både för typ ett och typ två. En persons levnadsvanor har också en stor 

inverkan på om diabetes ska bryta ut. Mat- och motionsvanor spelar stor roll samt andra 

faktorer i livsföringen. Om en person exempelvis är mycket stillasittande ökar risken att få 

diabetes. Andra riskfaktorer för att utveckla diabetes är övervikt och högt blodtryck (NFS, 

2007, sid 6).  

     Hos personer med diabetes typ två är insulinresistens, som innebär att insulinberoende 

vävnader i kroppen inte kan ta upp det insulin som finns i blodbanan, detta är den vanligaste 

orsaken till att man utvecklar diabetes (NFS, 2007, sid 7). De vävnader som är i hög grad 

beroende av insulin är muskulatur och levern. Insulin är ett peptidhormon som består av 

aminosyror och produceras av pankreas betaceller. Insulin utsöndras när pankreas känner av 

att glukoshalten i blodbanan stiger. Även det autonoma nervsystemet stimulerar till att 

utsöndra insulin genom det parasympatiska nervsystemet genom att det påverkar 

tarmkanalens utsöndring av hormoner som i sin tur aktiverar insulinsekretionen (Bjålie, Haug, 

Sand, Sjaastad & Toverud, 1998, sid 263-264). Insulinhormonet har som uppgift att öppna 

upp cellerna i kroppen så att de kan tillgodogöra sig det glukos som finns i blodbanan som de 

behöver för sin energiomsättning (NFS, 2007, sid 7).  

 

2.1.1 Symptom och komplikationer 

De symptom som kännetecknar diabetes är att personen känner sig mycket törstig, får torra 

slemhinnor, torr hud och även muskeltrötthet är vanligt förekommande. Man producerar även 

stora mängder urin, detta kallas glukosuri. De stora urinmängderna beror på att glukosen drar 

till sig vatten (Ericson & Ericson, 2008, sid 541). Andra symptom som kan uppkomma är 

viktminskning, nedsatt syn och ökad frekvens av infektioner. Alla dessa symptom utvecklas 

gradvis över lång tid (NFS, 2007, sid 8).  

     Med sjukdomen följer en rad komplikationer. De långsiktiga följderna av diabetes kan vara 

att blodkärlen blir skadade samt risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och stroke 

som kan leda till en för tidig död ökar (Socialstyrelsen, 2010 A).  
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Blodflödet till kroppens perifera delar minskar på grund av att blodkärlen skadas av de höga 

glukosnivåerna i blodbanan och påverkar nervcellerna vilket leder till att man kan utveckla 

neuropati. Det innebär att nervernas funktion lokalt blir nedsatt vilket kan leda till 

känselbortfall (Socialstyrelsen, 2010 A). Även viktiga organ som njurarna blir negativt 

påverkade och släpper ut stora urinmängder med glukos (NFS, 2007, sid 8). Vid diabetes ökar 

risken för att få komplikationer i fötterna. Det kan yttra sig i minskad känsel och motorik i 

fötterna på grund av neuropatin. Det uppkommer lättare sår på fötterna och det är ofta en 

långdragen läkningsprocess för dessa sår (Ericson & Ericson, 2008, sid 550). 

 

2.2 Medicinsk behandling 

När insulinproduktionen inte är tillräklig behöver man tillföra insulin till kroppen genom 

mediciner. Diabetes behandlas först och främst med insulin i tablettform (Capaldi, 2007, sid 

16). Metformin med den aktiva substansen metforminhydroklorid är förstahandspreparatet vid 

behandlingen av diabetes (Fass, 2011).  

     När sjukdomen utvecklas är det inte alltid tillräckligt att behandla sjukdomen med 

tabletter. Då kan man använda insulin som man injicerar subkutant. Det finns olika typer av 

insulin, korttids-, medel- och långtidsverkande. De flesta sorter är humaninsulin som 

produceras i laboratorier genom att genmodifiera jästceller och bakterier så att de producerar 

insulin. Detta liknar människans naturliga insulin och ger därför god effekt. Några vanliga 

preparat är Actrapid och rapid som är korttidsverkande insulin samt Mixtard som är ett 

långtidsverkande insulin (Mosand & Førsund, 2002, sid. 910-911).  

 

2.3 Att få sjukdomen diabetes 

När en person får en kronisk sjukdom som till exempel diabetes eller råkar ut för en skada 

förändras personens hela livsvärld. Livsvärlden speglar människans upplevelser av 

verkligheten runt omkring oss som människan upplever den genom sin kropp (Wiklund, 2003, 

sid 80). Det kan vara svårt att förstå vad det är som händer i kroppen och varför man mår 

dåligt. Att få en diagnos kan väcka starka känslor hos personen som exempelvis rädsla inför 

sjukdomen (Fagermoen, 2002, sid 13). Vissa personer upplever att diagnosbeskedet kommer 

som en chock, medan det finns de personer som tycker att det är en lättnad att ha fått en 

medicinsk diagnos på sina problem.  
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Hur man reagerar är mycket svårt att veta på förhand och en reaktion kan komma att dröja 

upp till två år efter att man mottagit diagnosbeskedet (Johansson & Leksell, 2009). Forskning 

visar att bara för att man mottagit en diagnos innebär inte det med automatik att personen 

accepterar den (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004, sid. 178). Det finns väldigt mycket 

information skrivet om både diabetessjukdomen och olika sätt att hantera den. Information 

från media som till exempel tidningar, internet och TV är viktiga informationskällor för 

patienterna. Internet är den allra viktigaste källan för patienterna att söka information om sin 

sjukdom och finna sätt att hantera den. Även vänner och släktingar som patienten diskuterar 

sin sjukdom med är viktiga informationskällor (Longo, Schubert, Wright, LeMaster, Williams 

& Clore, 2010, sid. 338). All information på internet är inte vetenskapligt baserad och därför 

inte helt tillförlitlig, därför behöver patienterna få prata med en diabeteskunnig sjuksköterska 

om det. När patienterna kommer till sjuksköterskan för att bli undervisade om hur de kan 

genomföra sin livsstilsförändring har de olika mycket kunskaper om sjukdomen diabetes. 

Patienterna har ofta en stor tilltro att sjukvårdspersonal besitter adekvata kunskaper inom 

ämnet (Longo et al, 2010, sid. 337-338). 

     Det är inte bara de fysiska symptomen av sjukdomen som är svåra att hantera, utan 

personen ska även hantera den på ett känslomässigt plan. Det dyker upp många frågor hos 

personen om varför man har fått sjukdomen och hur man ska göra med sin yrkeskarriär samt 

om man kan vara fortsatt fysiskt aktiv inom någon idrott. Andra frågor som kan dyka upp är 

hur bekantskapskretsen ska reagera på att man har drabbats av sjukdomen. Personen kan bli 

förvirrad av alla dessa frågor som man måste få svar på (Mosand & Førsund, 2002 sid. 903-

904). Man kan uppleva att sin egen kropp blir annorlunda och att man förlorar kontrollen över 

denna. Detta kan göra att personen kan uppleva sig begränsad i det dagliga livet. Det kan bli 

problem att fortsätta leva det liv som man hittills har gjort. Begränsningen av tillvaron kan 

göra att personen känner att han eller hon tappar en del av sitt välbefinnande (Dahlberg et al, 

2003; Wiklund 2003, sid 102-103).  

 

2.4 Livsstilsförändring 

Livsstilsförändring innebär att man ändrar på en eller flera saker i sitt dagliga beteende. Man 

kan inte fortsätta att leva som man har gjort hittills när man får diagnosen diabetes (Hörnsten 

et al, 2004, sid. 178).  
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Det är främst faktorer som matvanor och den fysiska aktiviteten som behöver förändras för 

personer med diabetes eftersom dessa beteenden är bidragande till att utveckla diabetes typ 

två. Det är därför viktigt att patienten försöker förändra dessa två faktorer i sin livsstil 

(Mosand & Førsund, 2002, sid. 906). Forskning har visat att det går att förebygga diabetes typ 

två och reducera dess komplikationer, men det är en svår process för patienterna att påbörja 

en förändring av sitt sätt att leva och sen behålla den (Gruber, Nasser, Smith, Sharma & 

Thomson, 2006, sid. 593). Det är en krävande uppgift och tar ofta lång tid att genomföra 

denna livsstilsförändring. Därför behöver man oftast ta hjälp av sin familj eller sina 

närstående för att klara av den (Hörnsten et al, 2004, sid. 178). 

 

2.5 Riktlinjer för diabetesvård 

Vården av personer med diabetes typ två sker mestadels inom primärvården. Ambitionen är 

att det ska finnas ett multiprofessionellt team runt omkring patienten bestående av läkare, 

sjuksköterska, fotterapeut samt en dietist. Diabetessjuksköterskan har tillsammans med 

ansvarig läkare en central roll i detta team (Socialstyrelsen, 2010 A, sid. 17).  

     Socialstyrelsen har givit ut rekommenderade riktlinjer för hur diabetesvården i Sverige ska 

bedrivas. Riktlinjerna ska fungera som stöd för sjukvårdspersonalen när de ska behandla 

personer som drabbats av diabetes (Socialstyrelsen, 2010 A, sid. 12). I de riktlinjerna samt 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder i Sverige framgår det att sjukvården behöver 

lägga mycket kraft på information om att ändra på matvanor hos personer som löper risk att 

drabbas av komplikationer senare i livet av deras matbeteende. Då många personer som har 

diabetes är överviktiga framgår det i riktlinjerna från Socialstyrelsen att sjukvårdspersonal 

måste prioritera att försöka ändra på levnadsvanorna hos dessa personer för att motverka och 

förebygga komplikationer. Både diabetessjukdomen i sig och de följder som kommer med den 

kostar samhället enorma summor varje år (Socialstyrelsen, 2010 B, sid. 7-8).  

     För att vården ska ge bästa resultat behöver patienten själv bedriva så kallad egenvård som 

exempelvis är att börja äta annorlunda mat och ändra motionsvanorna. När det gäller kosten 

rekommenderas att fettintaget är max 30 procent av kostens sammansättning samt att andelen 

kostfibrer skall ökas (Socialstyrelsen, 2010 A, sid. 22 och 33). Det finns dieter som går ut på 

att kosten ska bestå av mer protein och mindre intag av kolhydrater. Dessa dieter är grundade 

på att de underlättar för personen att hålla glukos nivån i blodet på en konstant nivå.  
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De har dock ifrågasatts på grund av att de anses öka risken för komplikationer i form av hjärt- 

och kärlsjukdomar (Whitmore, 2010, sid. 884). 

     Det är rekommenderat att motionen bör ligga på minst 30 minuter varje dag med en 

medelintensiv belastning, men helst ska den fysiska aktiviteten vara mellan 45 och 60 minuter 

(a.a, sid. 883). Till exempel är dagliga promenader, vattengymnastik eller att cykla 

rekommenderade fysiska aktiviteter (Socialstyrelsen, 2010 B). Promenader eller 

vattengymnastik är effektiva träningsformer för denna patientkategori. Vattengymnastik sliter 

inte på lederna vilket exempelvis löpning kan göra och den stärker skelettmuskulaturen 

(www.medicallink.se, 2011). Genom att personen skaffar sig en mer aktiv livsföring förbättrar 

man hjärtats och lungornas arbetsförmåga samt att musklerna kan tillgodogöra sig glukos 

bättre. På det viset kan man minska behovet av att använda medicin för att hålla 

blodsockernivån på en stabil nivå hela tiden (Ericson & Ericson, 2008 sid 528). Enligt det 

American Diabetes Association, ADA, bör långtidssockervärdet HbA1c vara under 7,0 och 

blodtrycket vara under 130/80. Att reglera blodtrycket och andra laboratorievärden som 

kolesterol är lättare att göra än att få blodsockret på en stabilnivå (Capaldi, 2007 sid 15). 

 

2.6 Begrepp inom patientundervisning 

Inom patientundervisning används olika begrepp. I detta avsnitt kommer begreppen 

Undervisning, utbildning, lärande och information att belysas.  

     Undervisning är en planerad och medveten handling med ett bestämt mål. En person kan 

ge en annan person instruktioner eller information i syfte att åstadkomma en förändring hos 

denne (Gedda, 2003). En ofta använd definition av patientundervisning presenterades 1998 av 

den Holländska forskaren Van de Born. Enligt den definitionen är patientundervisning en 

erfarenhet av lärande där olika kombinationer av exempelvis information och 

beteendemässiga förändringstekniker ingår. Dessa tekniker går ut på att patienten ska kunna 

få mer kunskap för att kunna bibehålla eller förbättra sin egen hälsa. Patientundervisning är 

ofta inriktad på att förändra patientens beteende och därför är det någonting mer än att enbart 

förse patienten med information (Pilhammar, 2003).  I denna uppsats kommer författarna 

inrikta sig på den formella undervisningen som bedrivs i vården. Med formell undervisning 

menas att den är planerad med ett klart uttalat syfte som till exempel att sjuksköterskan vill 

lära patienten om hur man kan ändra på kostvanorna (Friberg, 2003).   

      

http://www.medicallink.se/
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Utbildning inom patientundervisning innebär att man ger undervisning inom ett specifikt 

program med ett bestämt innehåll och omfattning (Friberg, 2003). I andra länder, som 

exempelvis England, finns det till exempel speciella behandlingsprogram för personer med 

diabetes typ två som syftar till att de personerna skall kunna lära sig själva att leva ett sundare 

liv och senare bibehålla den livsstilen resten av livet (Begum & Por, 2010, sid. 888).  

     Lärande är den process i vilken man tillägnar sig kunskap. Man delar in lärandet i tre olika 

nivåer. Den första nivån är att utöka sin kunskap, andra är att man kan återge saker ur minnet 

och den tredje nivån är att applicera sin nyvunna kunskap i verkligheten. Lärande är alltså att 

omvandla teori till praktik (Pilhammar, 2003). 

     Information kan förstås med att man får kännedom om någonting. Inom vården kan det 

vara att sjuksköterskan förklarar för en patient om en undersökning som denne ska genomgå. 

Syftet med information är att förmedla ett budskap på något sätt till exempel genom 

broschyrer och foldrar (Pilhammar, 2003). 

 

3 Problemformulering 

Diabetes är en kronisk sjukdom folksjukdom i Sverige som beror på att bukspottkörteln inte 

kan producera tillräckligt med insulin. Insulinet använder kroppen till att tillgodogöra sig det 

socker som kommer med födan ut i blodbanan. 

     För att förebygga sjukdomen behöver personen som drabbats genomföra en rad 

förändringar av sitt sätt att leva, så kallad livsstilsförändring. Detta har forskningen visat är en 

svår uppgift som är mycket krävande för personen att genomföra. Man får hjälp från 

sjukvårdens sida med bland annat medicinsk behandling och undervisningen av vikten av att 

göra förändringar och hur man kan göra dem. Det är främst sjuksköterskan som bedriver 

denna undervisning om bland annat livsstilsförändringarna.  

     Författarna vill undersöka hur patienter upplever den undervisning som de får om 

livsstilsförändringar eftersom vi anser att det behövs mer kunskap utifrån ett patientperspektiv 

om detta för att kunna utveckla undervisningen inom diabetesvården.  

 

4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva patienters upplevelser av undervisningen i 

diabetesvården för personer med diabetes typ två. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har i detta arbete valt att använda Dorothea Orems teori om egenvård. I denna 

teori utgår man ifrån att människan har möjlighet och kan ta ansvar för sig själv. Genom att 

lära sig kan personen skaffa sig kunskap om att kunna ta vara på sig själv, man är en aktiv och 

medveten aktör i omvårdnaden och att man har en vilja att göra handlingar som leder till att 

man främjar sin hälsa och sitt eget välbefinnande. Människan har enligt denna teori också en 

förmåga att uttrycka sina upplevelser inte bara med ord utan även med hjälp av symboler och 

symboliska uttryck (Orem, 2001, sid. 130).   

     Termen egenvård är ett uttryck för den personliga vården som varje individ kräver för att 

bevara sin personliga funktion och utveckling. Denna vård utgörs av olika handlingar som 

individen utför för att uppnå hälsa (Orem, 2001, sid. 20). Egenvård är någonting som alla 

människor behöver göra åt sig själva eller få hjälp med att utföra för att upprätthålla mänskligt 

liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård behöver patienten lära sig och utföra den medvetet och 

kontinuerligt över tid i överensstämmelse med sina egna preferenser (Orem, 2001, sid. 143). 

Patientens kapacitet att ta hand om sig själv och ta beslut om och genomföra handlingar som 

främjar sin egen hälsa, egenvårdskapacitet som Orem kallar det, beror på många faktorer. Hon 

har listat tio stycken faktorer som påverkar egenvårdskapaciteten: ålder, kön, hälsotillstånd, 

utvecklingsnivå, social och kulturell tillhårighet, tillgång till sjukvård, familjestatus, 

miljöfaktorer, tillgängliga resurser samt livsstil och levnadssätt (Orem, 2001, sid. 20). 

     Ett viktigt begrepp i Orems teori är brist på egenvård som innebär att man inte själv kan 

göra vissa av de handlingar som krävs för att man ska uppnå hälsa och välbefinnande.  Denna 

del av hennes teori förklarar de bakomliggande orsakerna till att en person behöver få 

omvårdnad När man själv inte kan utföra sin egenvård uppstår det som Orem kallar för 

egenvårdsbehov. Det är de behov som måste uppfyllas för att för att egenvården ska kunna 

fungera (Orem, 2001, sid. 146).  

  

I Orems teori är det angeläget att se saker från patientens perspektiv, hur han eller hon 

upplever sin situation. Hur personen uppfattar en situation är beroende på dennes tidigare 

upplevelser, värderingar och attityd till livet samt utbildningsnivå enligt Orem (Orem, 2001, 

sid. 130). Att se på olika situationer ur ett patientperspektiv är viktigt för att kunna skapa en 

förståelse för hur man ska bemöta olika situationer mellan sjuksköterska och patient.  
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6 Metod  

Denna uppsats är en litteraturstudie och de artiklar som använts är både kvalitativa och 

kvantitativa.  När man gör en kvalitativ undersökning undersöker man hur en grupp 

människor, till exempel en patientgrupp, upplever olika situationer. Till skillnad från 

kvantitativ forskning som handlar om att kunna jämföra två saker med varandra som 

vårdhandlingar exempelvis för att ta reda på vilken som är den bästa av dem. Genomför 

forskaren intervjuer och får då man fram hur dessa personer tolkar och uppfattar sin situation 

(Backman, 2008). Kvantitativa studier går att visa resultatet i siffror och redovisas ofta i 

tabellform eller diagram (Segesten, 2006, sid. 97). 

 

6.1 Urval 

De inklussionskriterier som har använts för detta arbete är att artiklarna ska finnas tillgängliga 

i fulltext och inte vara avgiftsbelagda samt vara publicerade mellan åren 2000 till 2010. Detta 

för att det senaste som producerats inom patientundervisning ska kunna studeras.  

Författarna har exkluderat artiklar som inte varit skrivna på engelska eller svenska, samt de 

artiklar som handlade om diabetes typ ett. Denna diabetesform exkluderades från denna 

uppsats då den ska handla om personer med diabetes typ två. 

 

6.2 Datainsamling 

Sökningarna efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Medline. Cinahl är en  

databas som är inriktad på omvårdnad och innehåller mer än 750 tidskrifter. Pubmed är en  

stor databas inriktad på omvårdnad och medicin som har över 3500 tidsskrifter från drygt  

70 länder. Medline är en databas som också är inriktad på både medicin och omvårdnad.  

En sökning gjordes även i databasen Swepub, som är en databas med nordiska referenser  

till vetenskapliga artiklar inom medicin.  

     Vid sökningarna letade författarna efter ord i titeln på artiklarna som kom upp som 

handlade om diabetes och patientupplevelser. Sökningarna började med sökorden nursing, 

patient education, patient och teaching. Olika kombinationer av dessa sökord har använts för 

att få fram artiklar. När dessa ord användes i sökningen gav det ett stort antal träffar. När 

författarna gick igenom träfflistan valde de titlar där det stod något som hade att göra med 

diabetes och undervisning.  
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Då det blev ett ohanterligt stort material insåg författarna att det inte gick att läsa allt och 

därför lades orden diabetes type two, lifestyle change, self-care, education with diabetes care, 

self-management, diabetes care samt experience till i sökningen för att få fram artiklar som 

var bättre avgränsade för denna uppsats syfte. Alla sökningar redovisas i bilaga ett. 

     De studier som granskats är gjorda på både kvalitativa och kvantitativa metoder, då 

författarna anser att de båda metoderna går att använda för att svara på syftet för denna 

uppsats. Författarna fann vid sökningen åtta stycken artiklar som valdes ut till resultatet i 

denna uppsats. Det är två kvantitativa och sex kvalitativa artiklar som är analyserade. 

 

6.3 Dataanalys 

Författarna valde att analysera innehållet i artiklarna efter en modell som beskrivs av Friberg 

(2006 A, sid. 110-113). Författarna började med att granska artiklarna var och en för sig. Där 

delade författarna in artiklarna i teman efter vad resultatet handlar om. Efter det lästes de en 

gång till och det som var framträdande i artiklarna noterades på separata papper för att lättare 

kunna jämföras med varandra. Författarna började med att leta efter likheter och skillnader 

mellan artiklarna. När det var gjort sorterades artiklarna upp i tre grupper som handlar om 

patienters upplevelser av undervisningen inom diabetesvården. Vid en fortsatt granskning av 

de vetenskapliga artiklarna fann författarna även undergrupper till den första huvudgruppen. I 

samband med gruppindelningen skrevs kortfattade sammanställningar av artiklarnas resultat, 

så som Friberg (2006 A) beskriver analysförfarandet (Friberg, 2006 A, sid 111-112). 

Sammanfattningarna redovisas i bilaga två. 

     Huvudkategorierna som författarna kom fram till är Bemötande från sjukvården och 

Problem med att uppfylla undervisningens mål samt stöd från anhöriga.  

De subkategorier som författarna fann till den första huvudkategorin är Vad patienterna är 

tillfredställda av i bemötandet från sjukvården och Vad patienterna känner sig 

otillfredsställda med i bemötandet från sjukvården.  
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7 Etiska överväganden 

När man skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att inte plagiera andras texter samt att 

referenserna är korrekt uppställda (Forsman, 2006). I denna uppsats har artiklar som är 

skrivna på engelska använts till resultatet. Eftersom detta inte är författarnas modersmål har 

uppslagsverket engelska – svenska / svensk - engelska ordboken (2004) från Norstedts förlag 

använts för att göra en så korrekt översättning som möjligt. De citat som använts i resultatet är 

skrivna på originalspråket i artikeln, dvs. engelska, som de hämtats från. Detta för att 

minimera risken för att bli felaktigt förstådda på grund av brister i översättningen. 

 

8  Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de huvudkategorier och subkategorier som 

framkommit i analysen. 

 

8.1 Bemötandet från sjukvården 

 

En framträdande aspekt av patienternas upplevelser av sjukvården som framkom i de studier 

som analyserats är det bemötande som de får av läkare och sjuksköterskor. Bemötandet från 

sjukvårdspersonalen är en mycket viktig faktor för hur patienten kommer att ta emot den 

information och följa den undervisning som man tar emot från sjuksköterskan. 

 

8.1.1 Vad patienterna är tillfredställda av i bemötandet från sjukvården 

 

Det som gör att patienterna känner sig tillfredställda med bemötandet är när sjuksköterskan tar 

emot dem med på ett välkomnande sätt med empati och vänlighet. Ett sådant bemötande gör 

att patienten blir mer avslappnad och kan känna ett större förtroende för sjuksköterskan 

(Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström, 2005, sid. 613). Patienterna känner sig mer 

motiverade att göra de förändringar av kost- och motionsvanor som är nödvändiga för att 

hantera sjukdomen om de känner att de kan lita på sjuksköterskan som ska vägleda dem på 

rätt väg.  

     När personen känner sig trygg är det mycket lättare att ta till sig den information som 

sjuksköterskan ger (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010).  
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Den relation som patienten till sjuksköterskan behöver vara av stödjande karaktär som bygger 

på förtroende och respekt. Det underlättar för patienten att hantera sjukdomen i sin vardag 

(Edwall, Hellström, Öhrn, & Danielsson, 2008, sid. 776). Patienterna i en studie från Norge 

ansåg att det är viktigt att sjuksköterskan gör patienten delaktig i vården, så att det blir som ett 

partnerskap mellan vårdare och patient (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010, sid. 1504). Enligt en 

deltagare i denna studie definieras detta partnerskap så här: ” Professionals have knowledge 

and expertise about diabetes and its treatment, while the participants were experts on their 

daily lives with diabetes” (Oftedal et al, 2010, sid. 1504). Patienterna behöver få uppmuntran 

och stöd när de kommer till sjukvården. Genom att sjuksköterskan stöttar patienterna i sin 

situation och kommer med uppmuntran att de kan klara av att sköta sin egenvård är ytterligare 

en företeelse som uppskattas mycket av de flesta patienterna som har diabetes (Edwall et al, 

2010, sid. 345). För att sjukvården ska lyckas motivera patienten ordentligt behöver 

sjuksköterskan ge patienten handfasta och praktiska råd om hur man skall gå till väga för att 

förändra sin livsstil. Patienterna upplever att de kan ta hand om sig själv på ett mer adekvat 

sätt om de får handgriplig information från sjuksköterskan. Undervisning om hur man går till 

väga för att underlätta sin fysiska träning var mycket uppskattad av patienterna i en studie 

gjord i Norge (Oftedal et al, sid. 1504). 

     För patienternas välbefinnande är det viktigt för personal från sjukvården som exempelvis 

sjuksköterskan att tänka på hela människan. En norsk studie har visat att sjuksköterskan inte 

bara ska fråga patienten om hur dessa värden har legat till sedan föregående möte, utan också 

fråga om hur personen mår för övrigt och hur det går för dem i deras vardag. Patienterna 

känner sig då mer sedda som en människa, inte bara som ett objekt och några datavärden som 

behöver kollas upp. När man har diskuterat de olika provsvaren är det uppskattat av många 

patienter att förklara ordentligt vad de olika provsvaren från laboratoriet står för (Oftedal et al, 

2010, sid. 1503-1505).  

     En annan aspekt som patienterna uppskattar är om sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på 

vad de själva har att berätta om sin situation.  

Under besöken behöver patienterna även få chans att diskutera sina känslor om sjukdomen 

och sin situation. De uppskattade även att få prata om de problem och svårigheter som de 

upplever när de ska genomföra sin livsstilsförändring (Edwall et al, 2010, sid. 344).  
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När patienterna fick prata om sin situation känner de att de blev lyssnade på av sjuksköterskan 

eller läkaren och att de fick uttrycka hur de ser på sin tillvaro är starkt bidragande till att 

personerna lyckas med att genomföra sin livsstilsförändring (Hörnsten et al, 2005, sid. 612).  

Om sjuksköterskan tar sig tid att lyssna ordentligt på patienten förmedlar man en känsla av att 

man verkligen bryr sig, vilket gör att patienten känner sig tryggare (Oftedal et al, 2010, sid. 

1503-1505). När sjuksköterskan gör en planering för hur patienterna ska lära sig att hantera 

sin sjukdom och ändra på sitt sätt att leva var det viktigt för dem att få vara delaktiga i 

besluten (Hörnsten et al, 2005, sid. 612).  

     Diskussioner omkring information om själva sjukdomen och livsstilsförändringar 

förekommer ibland under mötena med sjuksköterskan. Många patienter upplever att det är 

skönt att få hjälp av sjuksköterskan med att diskutera om vilken information som är den 

korrekta. Sjuksköterskan fungerar då som ett bollplank för patienten. Viss information som 

handlar om sjukdomen hade patienterna svårt att finna på egen hand och då var det till stor 

hjälp för dem att diskutera det. Patienterna uppskattade när sjuksköterskan verkligen 

förklarade och såg till att de har förstått all information korrekt (Edwall et al, 2010, sid. 345). 

Tv och internet är den vanligaste källan av information för patienterna (Wellard, Rennie & 

King, 2010). När patienterna ska bli undervisade är det då viktigt att den undervisning och 

information som patienten får från sjuksköterskan ligger på samma kunskapsnivå som 

patienterna har. Oftast blir undervisningen generell som patienten får om att ändra kosten, 

som att man föreslår att patienten ska titta i speciella kokböcker (Oftedal et al, 2010). 

Handlingsplanen måste vara individuellt anpassad. Det är det mest effektiva sättet att få 

personer att förstå informationen och sedan kunna behålla den sundare livsstilen resten av 

livet (Clarke, 2009).  

   

8.1.2 Vad patienterna känner sig otillfredställda med i bemötandet från sjukvården 

 

Alla möten med sjukvården upplevs inte alltid som positiva av alla patienter. Det kan leda till 

att patienterna inte känner sig tillfredställda av sjukvården. Ibland upplever patienterna att de 

inte får den respekt de vill ha. De har då blivit bemötta på ett ovänligt sätt, vilket får dem att 

känna sig ovälkomna till sjukvården. Detta bemötande resulterar också i att patienterna känner 

sig sårade och förolämpade (Hörnsten et al, 2005, sid 613).  
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När patienterna får det bemötandet blir det lätt så att han eller hon inte vill gå tillbaka till 

sjuksköterskan och deras ansträngningar för att hålla blodsockret på en stabil nivå kan 

reduceras kraftigt. Ibland upplever patienterna att sjuksköterskan lägger skulden på dem för 

att de har fått diabetessjukdomen (Oftedal et al, 2003, sid. 1503-1504).  

     Det som patienterna uppger att de får höra på mötena med sjuksköterskan är att de måste ta 

mer ansvar för sin behandling och det kan uppfattas som att sjuksköterskan är auktoritär och 

försöker tvinga på patienten någonting som de inte vill eller kan genomföra. Dessa 

upplevelser anser patienterna är kränkande eftersom de då får en känsla av att vara värdelösa 

som personer (Hörnsten et al, 2005, sid. 613). Några patienter berättar i studier att läkaren 

eller sjuksköterskan som de skulle träffa inte ville lyssna på deras åsikter angående 

målsättning och hur man ska genomföra behandlingen (Oftedal et al, 2010, sid. 1504).  

 Sjuksköterskan ska inte förutsätta att personen den ska undervisa redan har mycket kunskap 

om sjukdomen och att person själv vet hur den ska göra förändringar av sitt levnadssätt. När 

det inträffar kan patienterna känna sig begränsad och otillfredsställd i relationen till 

sjuksköterskan (Hörnsten et al, 2005). När sjuksköterskan gav för mycket information om 

sjukdomen i undervisningen kan det ibland ge upphov till att patienterna tappar lusten att 

behandla sig själv med livsstilsförändringar. De kan då känna att det är lönlöst att anstränga 

sig. I en studie uttryckte en deltagare det så här:  

 

”There is such a lot [of information] from the doctor’s surgery that it 

has a negative effect on you and your motivation, so I say to myself 

‘Gosh, no, I have to get away from all this’. I can’t cope with my 

diabetes. I eat and do exactly what I want” (Oftedal et al, 2010, sid. 1505). 

 

Studier, bland annat en svensk, visar att ibland är sjuksköterskans målsättning med 

behandlingen inte helt rimlig angående att exempelvis börja motionera mer. Man måste ta 

hänsyn till patienternas egna förutsättningar.  

Patienterna i de studier som undersökts ville att de åtgärder som de skulle genomföra skulle 

vara mer anpassade efter vad de kan klara av så att de inte tappar motivationen att behålla den 

nya livsstilen (Hörnsten et al, 2005; Clarke, 2009).  
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En patient gjorde följande uttalande angående detta: 

 

” The various doctors I’ve met during these years have had a lot of 

complaints about my lifestyle and [the fact] that I do not exercise…I 

know that very well, but they are just talking about my diabetes and  the blood 

sugar, and forget my back pain and dizziness” (Hörnsten et al, 2005, sid. 612). 

 

8.2 Problem med att uppfylla undervisningens mål 

 

Patienterna anser att de ibland har vissa bekymmer med att följa de råd som de fått av 

sjuksköterskan. Även om patienterna har en positiv inställning till att börja ändra på kostvanor 

och den fysiska aktiviteten hos sig själva, går det inte alltid att genomföra den. Det finns flera 

orsaker till att patienterna inte följer råden. Det som upplevs som mest problematiskt gällande 

förändring av livsstilen att följa är undervisningen om kostvanor som patienterna får av 

sjuksköterskan (Gorter, Tuytel, de Leeuw, van der Bijl, Bensing & Rutten, 2010). För vissa 

patienter upplevs den nya kosten som mycket svår att implementera i sitt liv. Äldre personer 

hade lättare än yngre att ändra sina matvanor enligt den engelska studien (Vijan, Stuart, 

Fitzgerald, Ronis, Hayward, Slater, & Hofer, 2004, sid. 35).  

     En orsak till att det upplevs som svårt för patienten är att dietråden förändras med jämna 

mellanrum. Dessa förändringar av råden gör patienten konfunderad och det blir problematiskt 

för dem att hålla koll på vilket mat det är som de ska äta (Wellard et al, 2010).  

      Kostnaden för maten som patienten blir rekommenderad av sjuksköterskan att äta är en 

ofta nämnd orsak till att man inte följer de kostråd man har fått. Många patienter anser också 

att de portioner som de ska äta är för små och att patienterna upplever att de fortfarande är 

hungriga när de avslutat måltiden. Den nya maten kan uppfattas att den inte är lika god som 

den man är van vid och därför väljer patienterna bort den (Vijan et al, 2004). Vid sociala 

tillställningar kan patienternas diet skapa problem för dem. De vill inte dra till sig 

uppmärksamhet om att de har en sjukdom som gör att de behöver äta speciell mat. 

 Patienterna kan då känna sig obekväma och får en känsla av utanförskap om maten inte är så 

hälsosam som de skulle vilja (Wellard et al, 2008).   
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8.3 Stöd från anhöriga 

 

Det är inte bara från sjuksköterskan som patienterna behöver få stöd. Familjen är också en 

viktig komponent vid förändring av patientens livsstil. Det kan vara nödvändigt att 

sjuksköterskan ger även dem undervisning om vad diabetessjukdomen innebär och vilka 

livsstilsförändringar som behöver göras. En orsak till att patienterna inte följer kostråden är att 

de inte får det stöd av sina anhöriga som de skulle behöva.  

     Bland de som fick ett starkt stöd av sin familj var det betydligt lättare att följa en hälsosam 

diet. För att kunna börja med att göra en stor livsstilsförändring behöver personen som skall 

genomföra den få stöd och uppmuntran från sin omgivning. Stödet från anhöriga, vänner och 

andra i sin närhet är en avgörande faktor om livsstilsförändringen skall fortsätta (Vijan et al, 

2004, sid. 35).  I en australiensisk studie uppgav majoriteten av deltagarna att stödet från 

deras make eller maka var mycket viktigt och att de också fick det stödet som de behövde.  

Patienterna fick hjälp både med mathållningen och motionsvanorna (Wellard et al, 2008, sid. 

221). Ett exempel på att få support av sina anhöriga beskrevs av en patient i Australien: 

 

“My wife for instance always makes sure that 

whatever I eat is or has the minimal amount 

of sugar in it. We also walk together. There is 

a forest near us and we often go walking with 

the dog.” (Wellard et al, 2008. Sid. 221).  

 

Förutom att ge stöd till patienterna hemma är det ett stort stöd när familjemedlemmarna vill 

följa med till besöken hos sjuksköterskan. De kunde där bistå patienten med att ställa frågor 

som patienten själv glömt bort att ställa. När de anhöriga följer med på besöken kan de ta in 

information tillsammans med patienten som denna annars kanske glömmer bort (Wellard et 

al, 2008). 
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9 Diskussion 

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Författarna har skrivit om hur patienterna upplever bemötandet från sjuksköterskan när de ska 

bli undervisade om livsstilsförändringar. Författarna har använt sig av Dorothea Orems 

omvårdnadsteori som handlar om egenvård. I det material som undersökts har patienterna 

beskrivit både positiva och negativa upplevelser.   

     Patienter som har diabetes typ två behöver vägledning om hur de ska anpassa sina liv efter 

sjukdomen. Denna studie visar att när patienten kommer i kontakt med sjukvården för att få 

vägledningen behöver de bemötas med respekt och lyhördhet. Studierna som undersökts visar 

att det är viktigt för sjuksköterskan att skapa en tillitsfull vårdrelation med patienten för att de 

ska kunna känna sig trygga. Genom att lyssna på hur patienten vill ha sin behandling 

utformad kan man skapa denna trygghet. Det är när patienten känner sig trygg och 

komfortabel som de kan ta del av undervisningen fullt ut (Edwall et al, 2010; Hörnsten et al, 

2010).  Det anser författarna inte enbart gäller för planerad undervisning av personer med 

diabetes, utan det gäller för alla möten med personer som kommer i kontakt med vården.  

 Att göra livsstilsförändringar kräver att personen är riktigt motiverad för denna uppgift och 

tänker hela tiden på den. Det är alltid eller nästan alltid patientens egen inställning som är 

avgörande för om undervisningen får ett positivt resultat eller inte (Jallinoj, Pilvikki, Kuronen, 

Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2010). När man inte är helt motiverad är det lätt att man 

glider tillbaka till sina gamla vanor. Därför är det mycket viktigt att få de personer som 

behöver ändra på sitt sätt att leva att känna sig delaktiga i den plan som görs för att de ska 

orka med att genomföra planen (Clarke, 2009; Hörnsten et al, 2010). Orem skriver att varje 

människa behöver få riktade insatser för att kunna leva och upprätthålla mänskliga funktioner. 

Man har en kraft inom sig att kunna göra saker för sig själv så att man upprätthåller sin hälsa. 

Egenvård måste personen lära sig själv, därför är det viktigt att patienten får vara delaktig i 

vårdens utformning (Orem, 2001). 

     Patienterna i de studier som undersökts vill att sjuksköterskan ska lyssna på vad de har att 

berätta om sin situation och hur de upplever sin sjukdom. Patienterna behöver få berätta om 

sin vardag för att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i deras situation.  
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Det är när sjuksköterskan förstår patientens vardag som man kan utforma individanpassade 

åtgärder. Personen måste själv vara aktiv i förändringsprocessen av sina vanor (Edwall et al, 

2010). Författarnas resultat visar att patienterna uppskattar väldigt mycket att få just 

individanpassad behandling och inte bara något program som är standardiserat. Som Orem 

(2001) skriver i sin egenvårdsteori behöver sjuksköterskan utgå ifrån att de personer vi möter 

i vården har en egen kapacitet att ta hand om sig själva. Sjuksköterskan behöver identifiera 

hur mycket personen klarar av själv. Om sjuksköterskan då utgår ifrån Orems faktorer för 

egenvårdskapacitet för att ta reda på hur mycket personen klarar av själv kan man efter det ge 

en skräddarsydd behandlingsplan till patienten som tar hänsyn till hela personens tillvaro 

(Orem, 2001, sid. 20).  

     Ibland känner patienterna sig otillfredsställda av bemötandet från sjuksköterskan. Patienten 

upplever ibland att han eller hon då blir skuldbelagd av sjuksköterskan för att inte ha gjort 

tillräckligt för att anpassa kosten och motionsvanorna tillräckligt för att bemästra 

diabetessjukdomen. Patienterna kommer ibland med olika förklaringar till varför de inte ska 

eller kan ändra sina beteenden. Exempel på detta är när patienten säger att han eller hon inte 

vill gå ut och motionera för att det är dåligt väder ute (Jansink, Braspenning, Van Der 

Weijden, Elwyn & Grol, 2010). Då är det angeläget att sjuksköterskan inte skuldbelägger 

patienten. Detta bemötande av patienten får dem att känna sig kränkta och det sänker dennes 

självkänsla och självförtroende (Hörnsten et al, 2010).  Detta är något som man skall undvika 

för att inte patienten ska ge upp. Sjukvårdspersonalen måste försöka sätta sig in i patientens 

situation och förstå varför det har varit problematiskt att följa råden som givits. En orsak till 

att man inte kan följa den undervisning som man fått som angivits av patienterna i 

undersökningar är att det är ekonomiskt betungande att hålla den diet som rekommenderats. 

Ibland upplever patienterna att de fortfarande är hungriga när de ätit färdigt gör också att det 

är svårt att hålla den diet som de blivit rekommenderade (Vijan et al, 2010).  

 Stödet från sina anhöriga har visat sig vara mycket viktigt för att man ska kunna förändra sina 

levnadsvanor. När det gäller ändring av kost kan det hjälpa om hela familjen lägger om kosten 

till lite mer hälsosam. En av de faktorer som Orem beskriver som är avgörande för hur 

egenvården för en patient fungerar är det stöd som personen får från sin omgivning  

(Orem, 2001).  
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Därför är det viktigt att sjuksköterskan försöker uppmuntra anhöriga att delta och stötta 

patienten som försöker förändra sina vanor för att denne skall lyckas med förändringen. 

Genom att hela familjen äter samma mat undviker man att personen som verkligen behöver 

den nya kosten känner sig utanför.  

Känslan av utanförskap kan patienten råka ut för i sociala sammanhang där det bjuds på mat. 

Då kan det vara svårt att hålla sig till dieten för att man inte vill skilja sig från mängden 

(Wellard et al, 2008).  

     Patienterna i studierna som undersökts har uttryckt sig på olika sätt om hur de upplever 

undervisningen. De använder uttryck som att de blir bemötta av sjuksköterskan på ett 

tillfredställande sätt eller att bemötandet inte är tillfredställande för dem. Ordet ’satisfaction’ 

nämns, bland annat i en svensk studie av Åsa Hörnsten (2005). Ordet satisfaction betyder 

tillfredställande enligt svensk/engelskt lexikon. Här menar patienterna att de känner sig 

tillfredställda på så vis att de känner sig lyssnade på och att de får vara med och bestämma om 

hur vården blir utformad. Andra uttryck som används är att patienterna känner sig bekväma i 

situationen med sjuksköterskan. Det uttrycker patienterna som att de känner sig ’comfortable’, 

vilket betyder bekväm. När patienterna beskriva de mer negativa upplevelserna från 

sjukvården använder de ord som ’uncomfortable’ och ’dissatisfaction’. De uttryck som 

patienterna använder sig av anser författarna är talande för den helhetsbild som patienterna 

upplever mötet med sjuksköterskan. Det handlar inte om att patienterna pratar om någon 

enstaka mening som sjuksköterskan har sagt utan om hela mötet.  

     Bemötandet av patienterna är mycket viktigt att tänka på oavsett i vilken situation man är i 

med patienterna. Det som de efterfrågar är mycket att man ska lyssna på dem om hur de 

upplever sin situation och vilka lösningar de ser på sina problem. Det är inte alltid så att man 

som sjukvårdspersonal har en lösning på alla problem. När det gäller att kunna lyssna på 

patienten anser författarna att de i sin grundutbildning till sjuksköterska på Ersta – Sköndal 

högskola har fått grundläggande träning i samtalsmetodik. Genom den har de fått en gedigen 

grund att stå på inför kommande yrke då samtalsträningen har fokuserat mycket på att lyssna 

på vad den andre personen har att säga.   
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Vidare forskning behövs inom patientundervisningsområdet med både ett patientperspektiv 

men även också ett sjuksköterskeperspektiv för att utveckla denna del av professionen. 

Författarna hoppas genom att skriva denna uppsats kommer att inspirera andra att intresseras 

sig för patientundervisning och vilja forska vidare inom detta.  

Ett forskningsområde skulle kunna vara att utforska mer om varför patienter har problem med 

att följa råden som sjuksköterskan ger om förändring av kost- och motionsvanor, vad det är 

som ligger bakom problemen.  

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Det har varit en stor utmaning att smalna av ämnet till denna uppsats eftersom det finns 

väldigt mycket skrivet om det. I början hade författarna valt ett syfte som var alldeles för brett 

för att kunna rymmas inom ramen för denna C- uppsats. Författarna valde då att inrikta sig på 

patientens perspektiv där han/hon möter sjuksköterskan i en situation där sjuksköterskan ska 

påverka en process hos patienten att ändra patientens livsstil.  

     För att söka efter artiklar till denna litteraturstudie har författarna valt att använda 

databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Swepub. De valdes för att det är välkända 

databaser som omfattar forskning både inom omvårdnad och från andra akademiska 

discipliner. Ett problem var att komma fram till vilka sökord som skall användas för att få 

fram artiklar som passar till det syfte som har valts. Författarna fick inspiration till sökord via 

olika artiklar som lästes.  

     Av de artiklar som vi har valt ut till resultatet kommer sex av dem kommer från Europa, en 

från USA och en från Australien. De europeiska länderna som artiklarna kommer från är 

Sverige, Norge, England, och Irland. Författarna valde dessa länder eftersom de antas vara 

ungefär likvärdig avseende standard på sjukvården i dessa länder. Majoriteten av det material 

som analyserats kommer från de nordiska länderna, vilket gör att resultatet anses relevant för 

svensk sjukvård.  

     Resultatet innehåller sex stycken omvårdnadsartiklar och två artiklar från medicinska 

tidsskrifter trots att det är framför allt omvårdnad som författarna ska fokusera på. De 

medicinska artiklarna som är med valdes på grund av att deras innehåll svarade upp mot syftet 

för denna uppsats, och författarna anser att de artiklarna har vetenskaplig relevans för 

patienters upplevelser av diabetesvården.   
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     Två stycken kvantitativa artiklar har selekterats ut. Dessa kvantitativa artiklar valdes till 

resultatet eftersom de gav författarna information som behövdes för att besvara syftet. Detta 

trots att författarna har fokus på främst kvalitativa artiklar där patienter får ge beskrivningar 

av undervisningen. 

I analysförfarandet har författarna fått inspiration från Friberg (2006 A) som beskriver hur 

man gör artikelanalyser. I denna uppsats har både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskats. Även om denna analysmetod främst är avsedd för kvalitativa artiklar har det 

fungerat väl att analysera de kvantitativa artiklarna.  

     De artiklar som selekterats ut beskriver det som författarna ville undersöka på ett ingående 

sätt, vilket inte alla artiklar som författarna har undersökt gör. Det kan vara svårt att hitta 

artiklar som ger en ingående beskrivning av ämnet, men författarna anser att de har lyckats 

med att finna sådana. Det har varit lite problematiskt för författarna att granska artiklarna, då 

alla har varit på engelska vilket inte är vårt modersmål. Detta kan ha påverkat hur vi uppfattar 

texten i artiklarna. För att motverka detta i största möjliga mån har författarna använts sig av 

engelskt ordlexikon för att översätta. En annan utmaning har varit att författarna saknar 

tidigare erfarenheter av vetenskapligt arbete på den här nivån och därför har det varit svårt att 

genomföra en ordentlig kvalitetsgranskning av artiklarna. Den analysmetod som valdes har 

varit till stor hjälp för att strukturera analysarbetet med att finna huvudkategorier och 

subkategorier ur de artiklar som hittats vid sökningarna, då författarnas tidigare erfarenheter 

av kritisk granskning av vetenskapliga artiklar varit begränsad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

25 

 

Referensförteckning 
 

Tryckta 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Begum, S. & Por, J. (2010). The impact of the NSF for Diabetes on patient empowerment. 

British Journal of Nursing, 19(14).  

 

Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, V. Ø., Toverud, K. (1998). Människokroppen. 

Fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber AB 

 

Capaldi, B. (2008). Patient empowerment in diabetes. Practice Nursing; 19 (1). sid. 14-19. 

 

* Clarke, A. (2009). Effects of routine education on people newly diagnosed with type 2 

diabetes. European Diabetes Nursing; 6 (3). 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund Studentlitteratur AB 

 

*Edwall, L-L., Hellström, A-L., Danielson, E. & Öhrn, I. (2008). The lived experience of the 

diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 diabetes. 

Journal of Clinical Nursing (17), sid. 772–781.  

 

*Edwall, L-L., Danielson, E. & Öhrn, I. (2010). The meaning of a consultation with the 

diabetes nurse specialist. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 24. sid. 341–348 

 

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad. Medicinsk 

behandling. Patofysiologi (3:e upplagan). Lund Studentlitteratur AB 

 

Fagermoen, S, M. (2002). Patientundervisning. Almås, H. (red.). Klinisk omvårdnad del 1. 

Stockholm: Liber AB 

 

Forsman, B. (2006). Forskningsetik. En introduktion. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Friberg, F. (2003). Hur har patienters lärande hanterats i hälso- och vårdforskning. 

Pilhammar, E.(red.). Pedagogik inom vård och omsorg. (sid. 46-66). Lund: Studentlitteratur 

AB 

 



 
  

 

26 

 

Friberg, F. (2006 A). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. Friberg (red.) Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 

 

Friberg, F. (2006 B). Att göra en litteraturöversikt. Friberg (red.) Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 

 

Gedda, B. (2003). Sjuksköterskans pedagogiska verksamhet – villkor och processer. 

Pilhammar, E.(red.). Pedagogik inom vård och omsorg. (sid. 81-107). Lund: Studentlitteratur 

AB 

 

* Gorter, K. J., Tuytel, G. H., de Leeuw, J. R. J., van der Bijl, J. J., Bensing, J. M. & Rutten, 

G. E. H. M. (2010). Education and Psychological Aspects Preferences and opinions of 

patients with Type 2 diabetes on education and self-care: a cross-sectional survey. Diabetic 

Medicine nummer 27, sid. 85–91. 

 

Gruber, A., Nasser, K., Smith, R., Sharma, J.J. & Thomson, G.A. (2006). Diabetes 

prevention: is there more to it than lifestyle changes? International Journal of clinical 

practice, 60 (5),sid. 590 –594. 

 

Hörnsten, Å., Lundman, B. & Sandström, H. (2004). Personal understandings of illness 

among people with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing. Vol 47,(2), sid. 174-182. 

 

*Hörnsten, Å., Lundman, B., Selstam, E. & Sandström, H. (2005). Patient satisfaction with 

diabetes care. Journal of Advanced Nursing, 51(6), Sid. 609–617. 

 

Jallinoj, P., Pilvikki, A., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A. & Patja, K. (2007). 

The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary care 

physicians and nurses. Scandinavian Journal of Primary Health Care, vol 25, sid. 244-249. 

 

Jansink, R., Braspenning, J.,Van Der Weijden, T.,Elwyn, G. &  Grol, R. (2010). Primary care 

nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC Family 

Practice 2010. 

 

Johansson, U-B. & Leksell, J. (2009). Psykosocialaaspekter. Agardh, C-D.(red.). & Berne, C. 

(red.). Diabetes fjärde uppl. (Sid. 449-462) Stockholm: Liber AB. 

 

Longo, D. R., Schubert, S. L., Wright, B. A., LeMaster, J., Williams, C. D. & Clore, J. N. 

(2010). Health Information Seeking, Receipt, and use in diabetes self-management. Annals of 

family medicine, 8 (4), Sid. 334-340. 

 



 
  

 

27 

 

Mosand, D., R. & Førsund, J., A. (2002). Omvårdnad vid förändringar i bukspottkörtelns 

endokrina funktion. Almås, H. (red.). Klinisk omvårdnad del 2 (899-928). Stockholm: Liber 

AB 

 

* Oftedal, B., Karlsen, B. & Bru, E. (2010). Perceived support from healthcare practitioners 

among adults with type 2 diabetes. The Journal of Advanced Nursing, 66 (7). Sid. 1500-1509. 

 

Orem, D. E. (2001). Nursing. Concepts of practice. (6:th edition).  Missouri, USA: Mosby 

inc.   

 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber 

AB 

 

Pilhammar, E. (2003). Centrala begrepp av betydelse för patientundervisning. Pilhammar, 

E.(red.). Pedagogik inom vård och omsorg. (sid. 12-30). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Ralston, J. D., Revere, D., Robins, L. S. & Goldberg, H. (2004). Patients’ experience with a 

diabetes support programme based on an interactive electronic medical record: a qualitative 

study. British medical journal: 328, sid. 1159-1162. 

 

Segesten, K. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvantitativ forskning. Friberg, F. (red.). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (97-114). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Socialstyrelsen. (2010 A). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och 

ledning. Artikel: 2010-2-2. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2010 B). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Tobak, 

alkohol, fysisk aktivitet och matvanor - stöd för styrning och ledning. Artikel: 2010-10-15. 

Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Taylor, G. S. (2006). Dorothea E. Orem: self-care deficit theory of nursing. Tomey, A. M. & 

Alligood, R. M. (red.). Nursing theorists and their work. (sid. 267-293). St. Louis, Missouri: 

Mosby elsevier 

 

*Vijan, S., Stuart, N. S., Fitzgerald, J. T., Ronis, D. L., Hayward, R. A., Slater, S. & Hofer T. 

P. (2004). Barriers to following dietary recommendations in Type 2 diabetes. Diabetic 

Medicine, 22, sid.  32–38. 

 



 
  

 

28 

 

*Wellard, S., Rennie, S. & King, R. (2008). Perceptions of people with type 2 diabetes about 

self-management and the efficacy of community based services. Contemporary Nurse 29(2), 

sid. 218-226. 

 

Whitmore, C. (2010). Type 2 diabetes and obesity in adults. British Journal of Nursing, 19 

(14) sid. . 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur AB 

 

Elektroniska 

 

Fass.se 

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19960927000041&DocType

ID=7&UserTypeID=2 

 

Medicallink, 2011. http://www.medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=3902 

 

NSF, 2007. 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuida

nce/Browsable/DH_4096591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Henrik/Documents/Skola/V61%20C-Uppsats/nya%20uppsatsen/Medicallin
http://www.medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=3902
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/Browsable/DH_4096591
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/Browsable/DH_4096591


 
  

 

29 

 

Bilaga 1  

 

Matris över sökningar i databaserna 

 

 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Datum 

Cinahl Patient 

education with 

diabetes 

patients 

Fulltext, år 

2000-2011 

404 51 20 1 1/3-

2011 

Cinahl Lifestyle 

change 

diabetes 

Fulltext, år 

2000-2011 

74 34 11 1 28/2-

2011 

Medline nursing patient 

education 

diabetes type 

two 

Fulltext, år 

2000-2010 

45 45 13 1 3/3-

2011 

Cinahl nursing patient 

education 

diabetes type 

two 

Fulltext, år 

2000-2011 

20 20 4 1 15/3-

2011 

Medline nursing patient 

teaching 

Fulltext, år 

2000-2011 

1068 75 5 0 25/2-

2011 

Cinahl Nursing 

diabetes 

Fulltext, år 

2000-2011 

1151 56 13 0 3/3-

2011 

Cinahl Nursing 

patients with 

diabetes type 

two 

Fulltext, år 

2000-2011 

100 23 5 1 4/4-

2011 

Swepub  Hörnsten Fulltext, år 

2000-2011 

13 13 5 1 20/6-

2011 

Cinahl Diabetes care 

patient 

experience 

Fulltext, år 

2000 - 2010 

102 40 10 2 3/7-

2011 
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Bilaga 2  

 

Matris över de artiklar som ingår i resultatdelen. 

 

Författar

e 

Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Clarke, A. Effects 

of 

routine 

educatio

n on 

people 

newly 

diagnose

d with 

type 2 

diabetes 

2009, 

Irland, 

European 

Diabetes 

Nursing. 

Att undersöka 

personer som 

blivit 

nydiagnostisera

de med diabetes 

typ två och 

deras 

anpassning av 

livsstil efter 

sjukdomen. 

150 personer 

blev utvalda 

att delta i 

studien som 

genomförde

s med att de 

fick svara på 

frågor om 

deras 

ändringar av 

livsföringen.  

 

Data 

analyserades 

med SPSS, 

beskrivande 

statistik, 

Pearsons test 

samt både 

parametriska 

och icke-

parametriska 

tester.   

Man kom fram till att 

män väntade kortare 

tid med att ta kontakt 

med 

utbildningsgrupper 

och de hade en mer 

positiv inställning till 

diabetes än kvinnor.  

Kvinnorna i studien 

var bättre på att 

hantera sjukdomen 

med egenvård som att 

följa de råd som de 

fått angående kost 

och följa 

medicineringen innan 

de gick med i 

undervisningsgrupper

. 

Edwall, 

L-L., 

Hellström, 

A-L., 

Öhrn, I. & 

Danielsso

n, E. 

The lived 

experien

ce of the 

diabetes 

nurse 

specialist 

regular 

check-

ups, 

as 

narrated 

by 

patients 

2008, 

Sverige, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att belysa hur 

patienter med 

diabetes typ två 

upplever 

regelbundna 

kontroller hos 

en 

diabetessjuksköt

erska 

 

Narrativa 

intervjuer 

med 20 

patienter, tio 

män och tio 

kvinnor, där 

patienterna 

får berätta 

om sina 

upplevelser 

om sitt 

Fyra teman framkom 

i analysen: Att bli 

bekräftad, att 

vägledas genom 

sjukdomsprocessen, 

att bli självsäker och 

självständig samt 

lättnad över att få 

hjälp till hälsa utan att 

känna sig ensam. 
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with type 

2 

diabetes 

dagliga liv 

och 

kontrollerna 

hos 

diabetessjuk

sköterskan. 

 

En 

fenomenolo

gisk -

hermeneutis

k metod som 

är inspirerad 

av Ricoeur 

(1976) 

användes för 

att analysera 

intervjuerna. 

Gorter, K. 

J., Tuytel, 

G. H., de 

Leeuw, J. 

R. J., van 

der Bijl, J. 

J., 

Bensing, 

J. M. & 

Rutten, G. 

E. H. M. 

Preferenc

es and 

opinions 

of 

patients 

with 

Type 2 

diabetes 

on 

educatio

n and 

self-care: 

a cross-

sectional 

survey 

2010, 

England, 

Diabetic 

Medicine 

Att bedöma 

patienter med 

diabetes typ två 

vad de anser om 

sina 

egenvårdsaktivit

eter och 

diabetesutbildni

ng 

80 

sjukskötersk

or och 13 

endokrinolo

ger i 

Nederländer

na deltog i 

studien. De 

lämnade ut 

frågeformul

är till sina 

patienter om 

vad de ansåg 

om sin 

diabetesutbil

dning. 

 

Datan blev 

analyserat 

med SPSS 

12.0.1 för 

Windows.  

Fysisk aktivitet var 

den del av 

egenvården som flesta 

patienter ansåg sig 

klara av. 

De flesta patienterna 

föredrog att bli 

undervisade av en 

sjuksköterska. De 

som trodde att de 

hade en dålig hälsa 

eller att deras hälsa 

skulle försämras 

föredrog att bli 

undervisade av en 

läkare. 

 

Slutsatsen är att 

sjuksköterskorna 

behöver tänka på att 

individanpassa 

utbildningen efter 

patienternas behov 
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och önskemål. 

 

Oftedal, 

B. 

Karlsen, 

B. & Bru, 

E. 

Perceive

d support 

from 

healthcar

e 

practition

ers 

among 

adults 

with 

type 2 

diabetes. 

2010, 

Norge, 

Journal of 

advanced 

nursing 

Syftet är att visa 

att vuxna med 

typ 2 diabetes 

uppfattar 

olika 

kännetecken 

som ges av 

vårdgivare. Och 

hur olika 

typer av stöd 

kan påverka 

människors 

motivation att 

själva hantera 

sin sjukdom. 

Det är en 

beskrivande 

kvalitativ 

metod och 

speciella 

fokusgruppe

r användes 

att samla in 

data. Urvalet 

bestod av 19 

vuxna med 

typ 2-

diabetes, 

och de 

uppgifter 

samlades 

under 2007 

och 

analyserades 

med hjälp av 

kvalitativ 

innehållsana

lys. 

Vårdgivare kan stärka 

personers egenvård 

och motivation 

bland vuxna med typ 

2-diabetes genom att 

öka förväntningarna 

på att kunna 

göra den nödvändiga 

diabetesvården. Och 

genom att 

tillhandahålla 

empatisk, 

individualiserad, 

praktiska och 

pågående grupp-

baserade stöd. 

Vijan, S., 

Stuart, N. 

S., 

Fitzgerald

, J. T., 

Ronis, D. 

L., 

Hayward, 

R. A., 

Slater, S. 

& Hofer 

T. P. 

Barriers 

to 

followin

g dietary 

recomme

ndations 

in Type 2 

diabetes 

 

2004. 

USA. 

Diabetic 

Medicine 

Att utvärdera 

hinder för 

följande 

kostrekommend

ationer för 

patienter 

med typ 2-

diabetes 

446 stycken 

patienter 

med 

diabetes typ 

två deltog i 

studien som 

genomförde

s genom att 

de fick fylla 

i en enkät 

och delta i 

en 

diskussionsg

rupp där de 

fick 

diskutera 

Att följa en strikt diet 

som var ämnad för att 

gå ner i vikt ansågs 

som en mindre jobbig 

åtgärd än att ta 

insulin. Ett stort 

problem för de flesta i 

studien var att dieten 

kostar mycket pengar. 

Patienterna kände sig 

även hungriga efter 

en måltid ansågs 

också vara ett stort 

problem för dem. 



 
  

 

33 

 

sina 

upplevelser 

av 

diabetesvård

en och vilka 

barriärer 

som de 

ansåg som 

svårast att 

övervinna. 

 

NUD*ISTT

M 

qualitative 

analysis 

software  

användes för 

att analysera 

det som 

framkom vid 

gruppsamtal

en.  

Hörnsten, 

Å., 

Lundman, 

B., Kihl, 

E. & 

Sandströ

m, H. 

Patient 

satisfacti

on with 

diabetes 

care. 

2004. 

Sverige. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelser och 

reflektioner av 

personer med 

diabetes typ två 

om deras möten 

med sjukvården. 

201 

patienter 

deltog i 

studien och 

blev 

intervjuade. 

Intervjuerna 

bandades 

och 

transkribera

des. De 

analyserades 

med 

kvalitatitiv 

innehållsana

lys enligt 

Granheim & 

Lundman 

(2004). 

Fem teman framkom 

vid analysen där man 

i varje tema beskrev 

två motpoler till 

varandra. 

 

Att vara överens vs 

att vara i oenighet om 

målen med 

behandlingen. 

 

Att vara självständig 

och lika vs tvingas in 

anpassning och 

underkastelse när man 

pratar med 

sjukvårdspersonal. 

 

Känsla av att vara 
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värdig som människa 

kontra känslan av att 

vara värdelös. 

 

Att bli 

uppmärksammad och 

att få känslan att vara 

välkommen mot att 

känna sig ignorerad. 

 

 

Att vara trygg och 

säker mot att känna 

sig osäker och sakna 

självförtroende 

Edwall, 

L-L., 

Danielson

, E. & 

Öhrn, I. 

The 

meaning 

of a 

consultat

ion with 

the 

diabetes 

nurse 

specialist 

2010. 

Sverige. 

Scandinav

ian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Belysa 

betydelsen av 

konsultationen 

mellan diabetes 

sjuksköterskan 

och patienter, 

att få en djupare 

förståelse 

av patienternas 

upplevelser av 

mötet. 

20 patienter 

med 

diabetes typ 

två blev 

intervjuade. 

Patienterna 

skulle ha 

haft 

diagnosen i 

minst tre 

månader. 

 

Intervjuerna 

analyserades 

med 

fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k metod. 

Fyra teman framkom 

som patienterna 

beskrev. 

 

Att bli undersökt 

vilket gav patienten 

insikt om sin 

kroppsliga 

hälsostatus.  

 

Känsla av 

utlämnande, en 

hotande fara mot 

hälsan 

som ökade patientens 

uppmärksamhet på 

behov av reglering i 

sjukdomsbekämpning

. 

Att känna sig bekväm 

menas att man har 

hälsa och var 

baserat på patientens 

insikter om kroppens 

status, en viktig 

bekräftelse på att 
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ansträngningarna med 

att hantera sjukdomen 

genom 

livsstilsförändringar i 

det dagliga livet 

Wellard, 

S., 

Rennie, S. 

& King, 

R. 

Perceptio

ns of 

people 

with type 

2 

diabetes 

about 

self-

manage

ment and 

the 

efficacy 

of 

communi

ty based 

services 

2008, 

Australien

, 

Contempo

rary Nurse 

Belysa hur 

personer klarar 

av att hantera 

sin sjukdom 

Fyra 

personer 

som har haft 

diabetes typ 

två i minst 

två år blev 

intervjuade. 

Patienterna pratade 

om vilka hinder som 

fanns för dem i sin 

vardag att hantera 

sjukdomen samt 

vikten av att få stöd 

från familjen att 

hantera sjukdomen. 

 


