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Sammanfattning 

Bakgrund  Den äldre befolkningen lever allt längre och den kroniska sjukdomen diabetes 

typ 2 blir allt mer förekommande. Behandlingen av diabetes typ 2 består till stor del av råd 

om livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och rekommendationer om kostvanor i 

kombination med perorala läkemedel och i vissa fall injektioner med insulin. Samtidigt som 

den äldre personen har diabetes typ 2 kan individen även ha andra sjukdomar, detta ställer 

höga krav på den enskilda individen och dialogen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Vården bör därför öka sin förståelse för äldre personers upplevelser av att leva med diabetes 

typ 2 

Syfte Att belysa äldre personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 

Metod Litteraturstudien är grundad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes 

och valdes från databaserna Pub Med, CINAHL plus with full text samt SWE Pub 

Resultat  Äldre personers upplevelser presenteras i två huvudteman med respektive 

subteman. Att som äldre leva med diabetes: upplevdes på olika sätt i kroppen från person till 

person. Att leva med diabetes upplevdes som en balans i tillvaron men även som en ständig 

kamp. Känslor av uppgivenhet uppstod och svårigheter att känna glädje i livet, medans andra 

upplevde sjukdomen som en naturlig del i ålderdomen. Kraven på livsstilsförändringar: att 

känna kravet på att göra livsstilsförändringar kunde vara svåra att hantera. Att misslyckas med 

sina livsstilsförändringar gav patienterna skuldkänslor. Hälso- och sjukvården ansågs som en 

trygghet att luta sig emot i händelse av osäkerhet. Att bli bemött som en egen unik individ och 

att sjuksköterskan hade ett engagemang och tid att lyssna på vad som var viktigt för patienten 

upplevdes som ett tillfredställande mötet med vården 

Diskussion Äldre personer med diabetes typ 2 vill bli bekräftade och sedda som enskilda 

unika individer och dialogen i mötet med vården har en avgörande och betydande roll 

Nyckelord livsvärld, äldre patienters upplevelser, diabetes typ 2, livsstilsförändringar, 

vårdande, egenvård 

                                                                                                                          

 

 



Abstract: 

Background  The older population is living longer and diseases such as diabetes type 2 are 

becoming more prevalent in combination with other diseases. The treatment of diabetes type 2 

is largely composed of advice on lifestyle changes such as physical activity and 

recommendations on diet. This places high demands on the individual and on the 

communication between the nurse and patient. The health authorities should therefore 

increase their understanding of older patients' experiences of living with diabetes type 2. 

Aim To illuminate older people's experiences of living with diabetes type 2 

Methods The literature review based on ten qualitative research articles. The articles was 

taken from Pub Med and CINAHL Plus with Full Text and SWE Pub 

Results Older people´s experiences are presented in two main themes and subthemes. Living 

with diabetes type 2 was perceived differently in the body from person to person. Living with 

diabetes was seen as a balance in life but also as a constant battle. Feelings of hopelessness 

arose and difficulties to enjoy life occurred, while others experienced the disease as a natural 

part of aging. The requirement to make lifestyle changes could be difficult to manage. Failure 

to apply their lifestyle changes gave patients guilt. Health care was considered a security to 

rely on in case of uncertainty. To be treated as an individual and the nurse´s commitment and 

time to listen to what was important for the patient was experienced as satisfactory nursing 

care 

Discussion Older people with diabetes type 2 want to be recognized as unique individuals 

by their caregiver and dialogue in nursing care has a crucial and significant role 

Keywords life world, elderly patient’s experience, diabetes type 2, lifestyle changes, 

nursing, self-care management. 
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1 Inledning  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom primärvården reflekterade vi över att 

många äldre som kom till vårdcentralen för att söka vård hade diagnosen diabetes typ 2. 

Den äldre befolkningen är en växande grupp och framför allt gruppen äldre-äldre (över 80 år). 

Tidiga behandlingsåtgärder samt livsstilsförändringar kommer att krävas för att den äldre 

personen ska kunna minska risken för komplikationer och ha en fortsatt god livskvalitet. 

Författarna hade möjlighet att vara aktivt delaktiga i diabetes mottagningen på respektive 

vårdcentral under den fem veckor långa verksamhetsförlagda utbildningen. Vi upplevde att 

informationen som förmedlades till personerna med diabetes typ 2 av sjuksköterskan om 

behandling och nödvändiga livsstilsförändringar var både konkret och tydlig, men kunde 

samtidigt uppfattas som en ”envägskommunikation”. Vidare fick vi en upplevelse av 

patienterna inte var lyhörd för informationen och inte tog den på allvar, vilket visade sig i 

nästa besök på vårdcentralen då följsamheten var låg.                                                                 

2 Bakgrund 

2.1 Fakta typ 2 diabetes 

I Sverige beräknas 350 000 personer ha diagnosen diabetes och majoriteten har diabetes typ 2, 

som är den vanligaste diabetesformen (cirka 80 procent av all diabetes) (Ericsson & Ericsson, 

2012). Diabetes Mellitus är även en global och omfattande sjukdom, 347 miljoner människor 

världen över har diabetes (World Health Organisation [WHO], 2013). År 2004 rapporterades 

så mycket som 3,4 miljoner dödsfall till följd av ett för högt blodsocker. Av dessa 3,4 

miljoner människor är cirka 80 procent av dödsfallen lokaliserade till låg samt 

medelinkomstländer. År 2030 befarar WHO att sjukdomen diabetes kommer att vara den 

sjunde största dödsorsaken världen över.             

 Diabetessjukdomens två huvudformer är diabetes typ 1 och diabetes typ 2 (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Den gemensamma nämnaren är en kronisk hyperglykemi på grund av 

funktionell insulinbrist. Vid diabetes typ 1 är sjukdomsprocessen autoimmun och orsaken till 

diabetes typ 1 är inte helt klarlagd, dock kan arv påverka uppkomsten av diabetessjukdom. 

Samverkan mellan miljöfaktorer och genetiska faktorer är orsaken till diabetes typ 2 

(Folkhälsorapporten, 2009). Vår ändrade livsstil med ökad fetma och stillasittande tillvaro, 

kan relateras till ökningen av denna diabetesform (Ericsson & Ericsson, 2012). Riskfaktorer 

som fysisk inaktivitet, övervikt, men även stress, rökning och riskkonsumtion av alkohol 
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spelar en stor roll. Hur stor roll ärftligheten har är inte helt kartlagd, men om nära släktingar 

har sjukdomen, vet man att risken ökar (Folkhälsorapporten, 2009).         

 Mellan bukfetma och diabetes typ 1 finns ett starkt samband (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012 ). Många som lever med diabetes typ 2 får även höga blodfetter och högt 

blodtryck, vilket leder till åderförkalkning som i sin tur leder till komplikationer. Vid diabetes 

typ 2 är stroke och hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken. Diabetes typ 2 kan förbli 

oupptäckt i flera år innan diagnosen fastställs. Sjukdomen har ett smygande förlopp, som i 

början inte uppvisar några symtom. Screeningundersökningar visar att cirka 50 procent av 

Sveriges befolkning som har diabetes typ 2 inte är medvetna om sin sjukdom. (Pellmer et.al., 

2012). Därför har många varit sjuka i många år innan de får diagnos. Det är ofta i samband 

med rutinmässigt blod eller uringlukostest som diabetes typ 2 upptäcks (International 

Diabetes Federation, 2014). 

2.2 Äldre, typ 2 diabetes och komplikationer 

En successivt försämrad glukostolerans ses vid normalt åldrande och både faste- glukos 

värdet och glukosnivån efter måltid ökar (Kärvestedt & Smide, 2012). Orsakerna anses vara 

med stigande ålder en försämrad insulinfrisättning och ökad insulinresistens. Utöver 

förändringarna i glukosomsättningen som är åldersrelaterad tillkommer riskfaktorer som kan 

relateras till läkemedel, andra sjukdomar och ärftlighet för försämrad glukosintolerans.   

 Den äldre patienten kan ha ett ålderspann mellan 65-100 år, vilket innebär att graderna av 

åldersförändringar är mycket olika. Åldersförändringarna påverkar därför  prognos, 

sjukdomsutveckling, behandling och vårdförlopp på olika sätt (Hylen-Ranhoff, 2010). Stora 

variationer finns även när det gäller livserfarenheter, hälsa, känsloliv, intellektuell kapacitet 

och sociala förhållanden. Detta beror på att äldre personer har levt ett långt liv med olika 

livsstilar, upplevt olika händelser och har olika erfarenheter. Ofta har även äldre personer fler 

än ett hälsoproblem som gör att hon eller han kommer i kontakt med sjukvården. Därför att 

det särskilt viktigt att inom sjukvården ta hänsyn till individuella skillnader (Hylen-Ranhoff, 

2010).                             

 I åldersgruppen 70 år och äldre har cirka 10 procent diabetes typ 2 och i gruppen 80 år och 

äldre är siffran cirka 20 procent (Kärvestedt & Smide, 2012). Förutom att diabetes typ 2 

kopplas till en för tidig död hos äldre finns risker för komplikationer som hjärt- kärlsjukdom, 

depression, sämre ADL funktion, kognitiv svikt, urininkontinens, smärtproblematik och ökad 

fallrisk. Diabetes är en sjukdom som påverkar vardagen (Ivarsen, 2010). Äldre personer som 

diagnostiserats med diabetes uppges ha en sämre hälsa än jämnåriga utan diabetes. Även oron 
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över risken att få komplikationer till följd av diabetes kan medföra en stor osäkerhet och 

påverka livskvaliteten negativt. Candell, Schade, Ma, Fujimoto och Wilfred (2006) tar upp i 

sin studie att insulinresistens har ett starkt samband mellan fetma och förändringar i 

kroppssammansättningen med ökad fettmassa och minskad skelettmuskelmassa som är typiskt 

för det biologiska åldrandet.                    

 Personer med diabetes typ 2 har en ökad risk att utveckla ateroskleros som innebär att den 

arteriella blodtillförseln och syreförsörjning reduceras till bland annat hjärta, ögon och 

artärerna i benen (Ivarsen, 2010). Det medför en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, 

ögonsjukdom, fotsår och olika smärttillstånd till följd av komplikationerna. Akuta 

komplikationer hos äldre personer med diabetes typ 2 är hypoglykemi (lågt blodsocker) som 

uppstår tillföljd av överdosering av läkemedel eller minskat matintag, men kan också bero på 

att personen har dålig kunskap om att leva med sjukdomen. Sena komplikationer kan vara den 

diabetiska foten. De som tidigare haft fotsår har störst risk att drabbats av nya sår, en allvarlig 

komplikation som i värsta fall slutar med amputation. Alvarsson, Sandgren, Wendel, 

Alvarsson och Brismar (2012) belyser vikten av att identifiera riskgrupper hos personer med 

diabetes för att förebygga komplikationen amputation av en eller i västa fall båda fötterna. 

Alvarsson et al. (2012) tar upp att 88 procent av alla diabetes relaterade amputationer föregås 

av fotsår. Kvinnor var tio år äldre än män när de amputerade en fot och män hade en högre 

frekvens av sårinfektioner i fötterna beroende på att det är längre och väger mer samt generellt 

tar sämre hand om sin hälsa än kvinnor. Patienter med flertal komplikationer som 

njursjukdomar och kärlsjukdomar fann Alvarsson et al. (2012) var viktigt att uppmärksamma 

med tidig förebyggande behandling. 

2.3 Nationella riktlinjer, behandling och livsstilsförändringar 

 Rekommendation och grunden i all diabetesbehandling är personens levnadsvanor enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010). Hälso- och sjukvården bör rekommendera 

patienterna att äta bra, motionera och omedelbart sluta röka. Läkmedel mot högt blodtryck 

och höga blodfetter kan också vara nödvändigt, likaså att gå ner i vikt. Om 

blodsockerkontrollerna inte blir tillräckligt bra av ändrade levnadsvanor hos personer med 

diabetes typ 2 kan blodsockersänkande läkemedel behövas. Då i form av läkemedel peroralt 

eller insulin, eller kombination av olika alternativ. Målet med en intensiv blodsockersänkande 

behandling som ska ligga så nära en frisk persons blodsockervärde som möjligt, är att minska 

komplikationerna av sjukdomen senare i livet. Hälso- och sjukvården bör även erbjuda 

personer med diabetes typ 2 utbildning ledd av sjuksköterskor och läkare med 
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ämneskompetens och pedagogisk kompetens samt utbildning i grupp (Socialstyrelsen, 2010).

 Del Prato, Penno och Miccoli (2009) belyser vikten av att i ett tidigt skede uppmärksamma 

sjukdomen och sätta in behandling. Förebyggandet av hjärt- kärlsjukdomar är en stor del av 

behandlingen av diabetes typ 2. Candell et al. (2006) beskriver att viktminskning och 

anpassad kost, förbättrar insulinkänsligheten och insulinutsöndringen hos äldre personer.

 Sung & Bae (2012) finner i sin studie att komplikationer av diabetes typ 2 för äldre 

personer minskar genom regelbunden motion och god kosthållning. I ett träningsprogram med 

promenader 50 min 3 gånger i veckan samt utbildning i god kosthållning genererade i ett lägre 

värde av triglycerider och att HbA1c sjönk hos äldre personer med diabetes typ 2. Detta i 

kombination med utbildning i förebyggande åtgärder av komplikationer från diabetes typ 2 

under 24 veckor. Livsstilsförändringar som behandling menar Del Prato et al. (2009) måste 

ses som en helhet av att hålla blodsockernivån så nära en frisk persons värde, minska risken 

för högt blodtryck och kolesterol för att undvika komplikationer. Del Prato et al. (2009) 

påpekar även att livsstilsförändringarna måste vara långsiktiga för att ha effekt.     

 I studien Whittemore, Chase, Mandle och Rou (2002) belyser författarna att 

livsstilförändringar är en utmaning för individen som drabbats av diabetes typ 2. Tidigare 

vanor i livet kan vara svåra att ändra, särskilt när inte livsstilsförändringen är självvald. 

Deltagarna i studien upplevde förändringarna i livet som en komplex process. Även fast 

sjuksköteskan var ett stöd, så var det ändå upp till individen att självständigt utforska och hitta 

en balans till tillvaron i sin nya livssituation. Detta var nödvändigt för att individen skulle 

integrera med sin sjukdom. 

2.4 Egenvårdens betydelse 

Egenvård innebär allt det personen själv gör för att må bra trots en livslång sjukdom som 

diabetes (Wikblad, 2012). Att utbilda personer med diabetes och deras närstående så de har 

möjlighet att bedriva adekvat egenvård är en av diabetessjuksköterskans viktigaste uppgift. 

För att en person ska lyckats bra i sin egenvård krävs utbildning och stöd från diabetesteamet. 

Svårigheten i förebyggande arbete som exempelvis egenvård är att många vinster genereras 

på lång sikt och få på kort sikt. Det kan medföra en svårighet att motivera sig själv att bedriva 

egenvård, speciellt om insatsen upplevs som större än vinsterna. Egenvård är de handlingar 

som personen måste hantera dagligen för att ha kontroll över sin sjukdom i olika 

livssituationer (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Patientutbildning i 

egenvård för personer med diabetes har idag en central roll och bör ingå som en rutinmässig 

del i diabetesvården. En förutsättning för att lyckats med sin egenvård är att personen har 
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ordentlig kunskap om sjukdomen och kan fatta ändamålsenliga beslut i sin egenvård. Därför 

är patientutbildning en viktig del i en välfungerande egenvård. Patientutbildning kan ges 

individuellt samt i grupp. Individuell utbildning är när diabetessjuksköterskan eller läkaren 

ger rådgivande information till personen om sjukdomen, behandling och vilka hjälpmedel 

som finns. I gruppbaserad utbildning kan personen erbjudas att delta i utbildning tillsammans 

med 6-8 andra personer. I denna utbildningsform finns redan i förväg fastställda mål och 

förutsätter att personen har ett aktivt deltagande i diskussionerna. Grupperna leds av läkare, 

diabetessjuksköterska eller dietist. Även kognitiv beteende terapi (KBT) kan genomföras 

individuellt eller i grupp. KBT är en form av psykologisk behandling som har fokus på 

personens känslor, tankar och beteende ur ett inlärningsperspektiv.        

 Motiverande samtal (MI) är en annan form av psykologisk intervention som 

diabetessjukvården erbjuder, som till skillnad från rådgivande samtal fokuserar på att höja 

personens egen motivation till beteendeförändringar (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2009).                          

 Rosenbek Minet, Lonvig, Henriksen och Wager (2011) belyser i sin studie att egenvård är 

en viktig del i diabetesbehandlingen men att integrera egenvårdsaktiviteter är fortfarande en 

utmaning. Egenvård innebär att patienten behöver göra ett antal val och överväganden varje 

dag. Det kräver att patienten har resurser att äta sund kost, motionera, inte röka och inta 

måttligt med alkohol. Vården har lagt ner mer fokus på patientens ansvar i försök att 

uppmuntra patienten till att vara aktiva deltagare i sin diabetesbehandling, som ska ge en 

större frihet och kontroll i sjukdomen. Att hantera den dagliga vården som diabetes typ 2 

kräver verkar vara en utmaning för många patienter och har sin grund i motiverande och 

psykologiska faktorer samt kunskapsfaktorer. Rosenbek Monet et al. (2011) påpekar att stöd 

från sjuksköterskan och anhöriga är en förutsättning för att lyckas med egenvårdsaktiviteter 

och vårdpersonalen måste visa en förståelse för patientens situation och berömma samt 

uppmuntra patientens försök till egenvård, istället för att lägga fokus på fysiska åtgärder som 

blodsocker kurvor och viktnedgång.                   

 Oftedal, Karlsen och Bru (2010) belyser i sin studie att en bristande motivation till 

egenvård ger en sämre diabetesbehandling och att anledningen till den bristande motivationen 

kan vara ett dåligt individuellt stöd från vården. Oftedal et al. (2010) fann att patienterna 

önskade ett empatiskt förhållningssätt från vårdpersonalens sida vilket innebär att ha tid att 

lyssna, ha en förståelse och helhetssyn för patientens situation. Det gav patienten en tillit och 

trygghet. Att få praktiska individuella råd och information samt ha en delaktighet i 

beslutfattandet i behandling uppgav patienterna ge en ökad motivation till egenvård. 
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2.4.1 Hinder i egenvård 

Capaldi (2007) belyser vikten av att utbilda den äldre patienten till att förstå varför 

diabetesbehandlingen är nödvändig samt vilken effekt medicinen har och varför den är så 

viktig. Äldre människor kan drabbas av kognitiv svikt och där spelar diabetessköterskan en 

stor roll. En del kanske glömmer att ta sin medicin medan andra överdoserar. Vården måste 

därför se den individuella människan och även uppmärksamma förändringar som exempelvis 

viktnedgång, infektioner, förvirring, trötthet och hyper eller hypoglykemi.      

 I Socialstyrelsens riktlinjer (2010) påpekas även att diabetesvården måste ta hänsyn till 

äldres svårigheter att hantera sin egenvård. Vårdpersonal samt anhöriga kan komma att spela 

en stor roll och förväntas kunna assistera den äldre i dennes egenvård. För att kunna ge en god 

assisterande hjälp vid egenvård gäller det att den som assisterar bör kunna det som den äldre 

personen själv tidigare kunde och var ansvarig för. Det övergripande målet för diabetesvården 

är att skona den äldre människan från sjukdomssymtom.            

 Enligt Wong, Woo, Hui, Chan och Cheng (2011) framkom det att de flesta äldre 

multisjuka personer med diabetes ansåg att för att klara av den dagliga kampen att leva med 

diabetes krävdes ett helhjärtat engagemang. De flesta i studien ansåg att sjuksköterskorna 

spelade en viktig roll genom att de verkligen visade att de ville hjälpa och stötta den enskilda 

individen i egenvården. Ett antal deltagare i studien ansåg att läkarna var osympatiska, 

väntetiderna var långa och när man väl fick träffa läkaren kändes det inte som att de blev 

tagna som en enskild individ snarare som en i mängden. 

2.4.2 Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar globalt och kan inte längre kallas för ”åldersdiabetes”. 

Vår ändrade livsstil med en stillasittande tillvaro och ökad fetma kan kopplas samman med 

sjukdomen. I Sverige lever vi allt längre och i gruppen personer över 80 år har 20 procent 

diabetes typ 2. Egenvård är en viktig del av behandlingen av diabetes typ 2 för att undvika 

komplikationer från sjukdomen samt öka livskvaliteten. Det finns tydliga riktlinjer hur hälso- 

och sjukvården bör ge råd och stötta personer med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar och 

hantera sin sjukdom. Trots detta upplever många äldre personer att det är svårt att hitta 

motivation till att förändra sina levnadsvanor. Hur kan vården bemöta den äldre unika 

individen och skapa en dialog som gör att personen känner att de blir bekräftade som den 

unika individ de är, och även känna sig som expert på sin sjukdom.  
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3 Syfte 

Syftet med studien har varit att belysa äldre personers upplevelse av att leva med diabetes. 

4 Teoretiska utgångspunkter  

Författarna utgår från Dahlberg och Segesten (2010) livsvärldsteori. Teorin har sin grund i 

den fenomenologiska filosofin och företrädes av Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty och 

Gadamer. Dahlberg och Segesten (2010) har analyserat denna teori utifrån vårdvetenskapen. 

För att vårdpersonalen ska kunna förstå den enskilda patientens syn på sin hälsa måste 

vårdandet vara inriktat på den enskilda patienten och dennes värld. Den valda teoretiska 

utgångspunkten ger oss som vårdpersonal verktyget att hjälpa människor att fullfölja sina 

livsprojekt trots en kronisk sjukdom. Med livsvärlden som stöd kan vi som vårdar stötta den 

enskilda individen att bejaka hälsa i termer i form av livskraft och finna en hälsosam livsrytm 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

4:1 Livsvärlden 

 Livsvärlden är den enskilda individens värld och är varken objektiv, subjektiv, materialistisk 

eller idealistisk. Livsvärlden är den värld vi ständigt lever i och som vi tar för given och erfar, 

trots att livsvärlden delas med andra är den högst personlig från individ till individ. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver att livsvärldens mittpunkt är människans kropp, vilket allt 

kretsar kring. Behandlingen med medicin är inriktad mot det biologiska systemet men för 

vårdvetenskapen är kroppen mycket mer än så och med hjälp utav det existentiella och det 

fenomenologiska perspektivet kan kroppen förstås som levd.         

 Dahlberg och Segesten (2010) belyser också att närma sig någons livsvärld handlar om att 

fokusera på den enskilda människans upplevelser. Hälsa och välbefinnande skiljer sig från 

person till person, och för att stödja den enskilda individen i en hälsoprocess är det därför 

nödvändigt för sjuksköterskan att ha en teoretisk grund att stå på för att kunna nå fram till 

patienten och förstå hur just den personen upplever sin sjukdom och sitt välbefinnande. 

Genom livsvärlden utspelar sig människans välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande. Äldre 

personer kan ha flera sjukdomar och det måste tas i beaktande när sjuksköterskan ger råd och 

stöd till patienten. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar därför att det är viktigt att vara 

fokuserad på hur den äldre patienten upplever och ser sig klara av och hantera sin sjukdom 

samt vilka förväntningar patienten har på stödet från vården och sjuksköterskan.   

 Dahlberg och Drew (1997) uttrycker att livsvärlden är den värld som beskrivs av den 
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enskilda individen, när sjuksköterskan vårdar någon måste det finnas en öppenhet och en 

nyfikenhet till den man vårdar. Som sjuksköterska är det viktigt att ha modet att ibland våga 

vänta på ett svar istället för att ha bråttom och på så sätt gå miste om viktiga aspekter, åsikter 

och upplevelser från den enskilda individen som sjuksköterskan vårdar. 

4.2 Livsvärldens betydelse för vårdandet 

Varje gång sjuksköterskan möter en patient sker ett nytt unikt möte. Ett möte med en person 

vars erfarenheter och känslor är helt individuella och egna. Sjuksköterskan ska därför inte gå 

in med en förförståelse utan en öppenhet mot den man vårdar. Öppenhet betyder att vi låter 

oss bli förvånade och överraskade i mötet med patienten, ingen människa är den andra lik. Att 

vi låter oss själva bli förvånade över varje människas erfarenheter och inre känslor och tankar 

är att möta dennes livsvärld. En kompetent vårdare beskriver Dahlberg och Drew (1997) är en 

person som har förmågan att se till den enskilda individen och inkludera patienten i sin egen 

hälso- och vårdprocess.                      

 Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att utan denna förmåga blir inte längre vårdandet 

vårdande. Vårdandet kan ses som en dans som kräver följsamhet och på så sätt skapas en 

öppenhet mot de man vårdar och vårdaren kan på så sätt förstå hur sjukdom upplevs av den 

enskilda individen. Dahlberg och Segesten (2010) belyser även att vårdandet utifrån 

livsvärldsteorin alltid bör inkludera anhörigas samt vårdarnas perspektiv, därför att båda två 

existerar i patientens livsvärld och kan på så sätt aldrig exkluderas. Vårdandet utifrån 

patientperspektivet handlar inte enbart om lidande och sjukdom utan ses alltid utifrån ett 

sammanhang i livet. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att vårdprocessen där den enskilda 

individen försöker att få tillbaka sin livskraft, är livsvärlden en grund som hjälper individen 

att återfå balansen i vardagen där livet får en mening.                                                                                

5 Metod                                                                                                                                  

Kandidatuppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. Att göra en litteraturöversikt 

betyder att författarna skapar en översikt om ett det valda området inom vårdvetenskapen, 

vilket innebär att söka kunskap om befintlig forskning för att få en uppfattning om vad som 

studerats och skapa en överblick av ett begränsat område (Friberg, 2012). Författarna till 

denna litteraturöversikt att utgå ifrån kvalitativa studier som genom sina metoder har fokus på 

patienternas upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012).                                                     
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5.1 Urval och datainsamling                                                                                                         

Författarna till litteraturstudien har sökt artiklar i databaserna PUB MED och CINAHL with 

Full Text samt SWE Pub. Litteratursökningen inleddes genom att få en översikt över vad som 

fanns i dessa databaser, detta är relevant enligt Henricsson (2012) för att på så sätt få vidare 

hjälp med lämpliga sökord till det valda syftet. Sökorden som valdes ut var: life world, 

patients experience, diabetes type 2, lived experience, self-management, lifestyle changes, 

personal understandings, nursing, patient satisfaction samt phenomenology. Inklusions 

kriterierna var att artiklarna skulle finnas att läsa på engelska. Artiklar vars syfte inte var att 

studera patienters perspektiv exkluderades i resultatdelen. Syftet med studien var att studera 

äldre patienters upplevelse, därför exkluderades även barn och yngre vuxna i urvalet. Diabetes 

specialist nurse valdes då författarna ville undersöka om det fanns relevanta artiklar om äldres 

upplevelser av mötet med diabetessjuksköterskan. Ambitionen var att söka artiklar 

publicerade från 2008 och framåt för att utgå från det senaste aktuella forsknings läget. 

Antalet träffar 2008 och framåt ansåg författarna var för få relaterat till kandidatuppsatsens 

syfte, tidsbegränsningen sattes därför från 2004 och framåt. Valda artiklar till resultatet se 

matris 1 och matris 2 i bilaga 1 och 2.                   

 I databasen CINAHL samt PUB MED sökte författarna efter artiklar som var Peer 

Reviewed detta för att avgränsa till senast vetenskaplig forskning till det valda syftet 

(Henricsson 2012). I databaserna CINAHL samt PUB MED satte författarna en gräns på tio 

år, de valda artiklarna gick författarna sedan noggrant igenom för att bekräfta att de blivit 

etiskt godkända samt att artklarna var vetenskapligt granskade. I båda databaserna valdes 

endast empiriska studier samt originalartiklar (Henricsson 2012). Utvalda artiklar lästes först i 

abstract för att se om de överensstämde med litteraturstudiens syfte. Sedan lästes de valda 

artiklarna i sin helhet och författarna valde ut tio artiklar som alla var relevanta till syftet. Två 

av studierna har deltagare som både är yngre och äldre, studiernas resultat bedöms relevanta 

för studiens syfte. Vid två tillfällen använde sig författarna utav sekundärsökning som enligt 

Friberg (2012) är en kedje-respektive–person sökning. Sekundärsökning kan bidra till ett bra 

slutresultat samt viktigt för att inte gå miste om värdefulla studier enligt Friberg (2012).   

   

5.2 Analysmetod 

Författarna har använt sig utav Friberg (2012) riktlinjer. Analysmetoden bestod av att 

författarna läste de tio kvalitativa utvalda studierna flera gånger om för att förstå studiernas 
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innehåll samt sammanhang (Friberg, 2012). För att få en helhetssyn och en bredare förståelse 

diskuterade författarna artiklarna tillsammans. För att få en större förståelse av likheter och 

skillnader i resultatet har författarna granskat helheten i artiklarna. Likheter och skillnader i 

texterna identifierades med hjälp av färgpennor och dokumenterades på ett stort ark som 

gjorde att författarna fick en överblick på framkommen data. Artiklarnas resultat lästes 

ytterligare en gång för att jämföra resultaten och med hjälp av färgkodning fördes data in i en 

översiktstabell som enligt Friberg (2012) gör att en översikt skapas över data som 

framkommit. Denna sammanställning av data har varit en stor hjälp och ett stöd genomgående 

i hela analysarbetet. Detta gjorde författarna för att strukturera upp och identifiera områden 

till resultatpresentationen. Under arbetes gång återkopplade författarna kontinuerligt att 

resultatet motsvarade studiens syfte (Friberg, 2012). 

6 Forskningsetiska överväganden 

Övervägande inför och under genomförandet av en litteraturstudie görs etiska överväganden. 

De förutsätter förmågan till reflektion över värderingar och vilka värden som orden, de egna 

tankarna och handlingarna uttrycker, samt i situationer som inte alltid kan förutses ha 

förmågan att tillämpa etiska principer. Det finns etiska överväganden att ta hänsyn till när det 

kommer till respekt för den enskilda personen, det vill säga att respektera människans 

autonomi och bry sig om den enskilda människans åsikter och val (Kjellström, 2012). De tio 

artiklarna som har valts ut till resultat var alla godkända av en etisk kommitté. Författarna till 

denna uppsats kommer endast använda sig av vetenskapliga artiklar där forskningsetiska 

granskningar utförts eller är godkända av en etisk kommitté, samt läsa vetenskapliga 

artiklarna och ha ett kritiskt förhållningssätt i värderingen av forskningsetiska överväganden. 

  Författarna till denna uppsats kontrollerade även att samtycke från deltagarna fanns med i 

varje enskild studie som lästes, detta är viktigt då alla som deltar i studier ska få information 

på ett sätt som förstås av den enskilda individen (CODEX, 2013). Författarna ämnar inte gå in 

med en förförståelse utan ha ett kritiskt tänkande (Stenbock-Hult 2004). Målet sattes till att 

vara så öppna som möjligt och vara objektiva i förståelsen i de lästa texterna för att försöka 

minska sin förförståelse, även fast det finns en medvetenhet om förförståelsen alltid finns med 

oss (Nyström & Dahlberg, 2001). 
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7 Resultat 

Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultatet presenteras i 

form av två huvudteman med respektive subteman. Huvudtema nummer ett: Att leva med 

diabetes som äldre med två underliggande subteman: Den levda kroppen samt Diabetes som 

en del av livet. Huvudtema nummer två: Kraven på livsstilsförändringar med två 

underliggande subteman: Ansvar för sin egenvård samt Mötet med vården. Huvudteman samt 

subteman är valda efter mest framkomna upplevelser hos deltagarna i de lästa artiklarna.  

7.1 Att som äldre leva med diabetes 

I studierna Hood, Huber, Gustaffson, Scambler och Asimakopoulou (2009), Hörnsten, 

Sandström och Lundman (2004) och Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009) upplevde 

vissa av deltagarna att det var ett mysterium att man överhuvudtaget drabbats av sjukdomen 

och när man fick diagnosen hade många deltagare svårt att acceptera sjukdomen och det 

kändes overkligt och livssituationen kändes svårhanterlig. Hörnsten et al. (2004) beskrev att 

en del upplevde sjukdomen som en naturlig gång i ålderdomen, någon upplevde sjukdomen 

som en bov som stal livet. En annan ansåg att sjukdomen var ett tecken på svaghet. En del 

upplevde svårigheter i av att få en fallande dom av läkaren och inte kunna göra något åt 

situationen. Samtidigt kan sjukdomen ses som något onormalt och patologiskt på grund av att 

man har levt ett hälsosamt och aktivt liv och förstår därför inte alls varför man har drabbats av 

diabetes.                             

 I studien av Johansson et al. (2008) beskriver deltagarna att drabbas av diabetes är att 

omedelbart bli en annan person, en med diabetes. En del av deltagarna beskrev hur de inte 

ville bli sjukdomen utan fortsätta vara samma människa. Johansson et al. (2008) tar även upp 

att vissa deltagare beskrev ilska över att man trodde att man drabbats av ”tjockissjukan” och 

fokus blev i mötet med andra människor samtal om sjukdomen istället för livet. Man lärde sig 

vilka som var ens riktiga vänner och det blev på så sätt en bitter sanning av att ha drabbats av 

sjukdomen.                                

 I George och Thomas (2012) studie och Ahlin och Billhult (2012) studie framkom känslor 

av uppgivenhet när man fick diagnosen diabetes och det var svårt för deltagarna att känna 

glädje i livet. I Ahlin och Billhults (2012) studie upplevde deltagarna sig själva som offer och 

orättvist behandlade av livet då de drabbats av sjukdomen. I studien av George och Thomas 

(2012) upplevde deltagarna en lättnad att få prata om sin sjukdom.         

 Det framkom i studierna Hood et al. (2009) och Johansson et al. (2008) att för många 
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deltagare tog det lång tid innan man förstod innebörden av sjukdomen och vilka kroppsliga 

konsekvenser det kunde få.  I Hood et al. (2009) var upplevelsen hos en del av deltagarna att 

man plötsligt blev sjuk från att man har gått och trott att bara man tar sina tabletter så kan man 

äta vad man vill till att plötsligt få berättat för sig att sjukdomen har blivit värre och att 

tabletterna inte längre hjälper. Insulin är nu den enda utvägen, och detta fick deltagarna att 

känna sig lurade och chockade, ingen hade berättat för dem om konsekvenserna av att inte äta 

rätt mat och att det inte räckte med att bara ta tabletterna.            

  I studierna av Hood et al. (2009) och Jutterström, Isaksson, Sandström och Hörnsten, 

(2012) upplevde deltagarna en chock när de förstod allvaret i sin sjukdom och vilka 

konsekvenser det kunde leda till. Jutterström et al. (2012) beskrev vissa deltagare en skräck 

när de förstod innebörden av att missköta sin diabetes med följder som kunde leda till 

amputation och blindhet.                      

 Det framkom i studierna Edwall, Danielsson och Öhrn (2010) och Kneck, Klang och 

Fagerberg (2012) att deltagarna upplevde både frihet och kontroll av att leva med sjukdomen. 

Med en kropp i balans och med kunskap och information från diabetessjuksköterskan i 

hanteringen av egenvården i det dagliga livet upplevdes känslor av lycka och oberoende. 

7.1.2 Den levda kroppen  

Att få diagnosen diabetes kan i kroppen upplevas olika från person till person. I studierna 

George och Thomas (2010), Hood et al. (2009), Hörnsten et al. (2004), Johansson et al. 

(2008) och Kneck, Klang och Fagerberg, (2011), upplevde deltagarna en kropp i obalans, 

deltagarna beskrev en känsla av att något inte stod rätt till och att det kändes i hela kroppen. I 

studien av Hörnsten et al. (2004) ansåg deltagarna att sjukdomen var ett tecken på svagheter i 

kroppen. I studien Johansson et al. (2008) upplevde deltagarna en lättnad av att det fanns en 

anledning till att kroppen var i obalans. I studien George och Thomas (2010) deltagarna 

beskrev att kroppen signalerade direkt när något inte stod rätt till, knäna började skaka och en 

svimningskänsla uppkom, deltagarna upplevde en svaghet i hela kroppen och en rädsla 

uppstod i att drabbas av hypoglycemi.                   

 I studien Kneck et al. (2011) belystes att drabbas av diabetes innebar att en ny verklighet 

skapades och man såg på sig själv och sin kropp på ett nytt sätt. Den levda kroppen som var 

bekant blev en ny samarbetspartner i samband med att man fick diagnosen diabetes, med 

fokus på nya krav där kroppen spelade en central och större del i livet. Kroppen fick en ny 

aktiv roll i personens liv när symtom och signaler från den nya kroppen synliggjordes. 

Kroppen kunde uppvisa tillstånd som måste tas på allvar och uppmärksammas på ett annat 



13 (31) 

sätt än innan diagnosen.                       

 I studierna Hood et al.(2009), Jutterström et al. (2012) och Kneck et al. (2012) upplevde 

deltagarna att sjukdomen gjorde dem starkare som människor, att de kroppsliga signalerna 

förmedlade hur kroppen mådde och på så sätt blev de experter på sin egen sjukdom. 

Sjukdomen tog inte över deras liv den var en del av livet. Att ta hand om sin diabetes 

upplevdes som att ta hand om hela sig själv.                 

 Det framkom i studierna Hood et al. (2009) och Kneck et al. (2012) om kroppen och dess 

signaler förstås, kan det vara ett verktyg för förståelsen av världen och sig själv. Om 

personerna däremot kände sig osäkra och inte förstod eller litade på sina kroppsliga tecken, 

upplevde personerna sig utlämnade till andra att fatta beslut åt dem. I studien Kneck et al. 

(2012) belystes att kroppsliga signaler både uppmärksammades och ignorerades. Att lyssna på 

kroppens signaler kunde även ge personen förtroendefulla tecken på symtom som inte kan 

förklaras rationellt, exempelvis låg glukosnivå efter måltid. Samtidigt som en misstro mot 

kroppen kunde upplevas när kroppsliga signaler på olika symtom uteblev. I studien fann 

författarna även att tre år efter diagnos upplevde deltagarna att objektiva resultat som 

glukoskontroller och blodprover var viktiga för att förstå hur den egna kroppen fungerade. 

 I studien Hood et al. (2009) beskrevs att det var just blodproverna som visade hur kroppen 

mådde och deltagarna upplevde att det kunde vara lätt att ignorera sin sjukdom, just därför att 

det inte gick att se hur sjukdomen yttrade sig inuti den levda kroppen. 

7.1.3 Diabetes, en del av livet 

Det framkom i studierna Ahlin och Billhult (2012) och Kneck et al. (2011, 2012) att leva med 

diabetes innebar att uppleva en balans i tillvaron, men även en daglig inre kamp. Hörnsten et 

al. (2004) och Kneck et al. (2011) beskrev att utöva egenvård i det dagliga livet upplevdes 

som ett sätt att få kontroll över sin situation. Att integrera diabetes i det dagliga livet gjorde 

livet lättare, men svårigheter i livet kunde ändå uppstå. I studierna Kneck et al. (2011, 2012) 

belyste författarna att blod glukos apparaten var ett uppskattat verktyg och mätning av glukos 

gav en känsla av frihet samt ökade möjligheterna att göra och uppleva det man ville livet.  

 I studierna Hörnsten et al. (2004) och Jutterstöm et al. (2012) framkom det även att 

sjukdomen var något man kunde leva med, ingenting var egentligen förändrat. Deltagarna 

visste att sjukdomen inte går att bota men hålla under kontroll, och ger i sin tur styrka att 

utöva egenvård. Hörnsten et al. (2004) belyste att deltagarna kunde uppleva att diagnosen fört 

med sig något positivt, en ny start för ett sundare liv. Att integrera nya vanor i livet för att 

behandla sin diabetes tog lång tid och att ha stöd av sin familj visade sig var viktigt.       
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I studien Hood et al. (2009) ville deltagarna som alla hade diagnosen diabetes typ 2 sedan 20 

år tillbaka i tiden, ge personer med nydebuterad diabetes rådet att ta sin sjukdom på allvar. En 

deltagare i studien sa att han önskade att han haft en plan från början att hantera sin sjukdom, 

istället kom visheten på äldre dagar när det nästan var för sent att göra livsstilsförändringar 

när krämporna och komplikationerna redan var för många. Diabetes går inte att bota och 

följderna som kan komma av att missköta sin sjukdom menade deltagarna var många och 

plågsamma. 

7.2 Kraven på livsstilsförändringar 

I studierna av Ahlin och Billhult (2012), Edwall et al. (2010), George och Thomas (2010) och 

Hörnsten et al. (2004) beskrivs kravet på livsstilsförändringar som deprimerande, eländiga, 

frustrerande och ouppnåeliga. I Ahlin och Billhult (2012) och Edwall et al. (2010) framkom 

också att när deltagarna kände att de misslyckas med sina livsstilsförändringar uppstod 

känslor av skuld och dålig självkänsla. Ahlin och Billhult (2012) beskrev att även om många 

av deltagarna hade god kunskap om sjukdomen var det lättare att hitta på ursäkter och 

undanflykter än att göra nödvändiga livsstilsförändringar. Att leva i förnekelse visade sig vara 

vanligt. Att göra permanenta livsstilsförändringar upplevde deltagarna som att ha dagliga krav 

på sig när de egentligen ville fortsätta leva som vanligt som de alltid gjort. Att inte hålla sig 

till den rekommenderade kosten satte stor press på deltagarna och tillfällen av fusk genererade 

stor ångest efteråt hos deltagarna. Vissa deltagare resonerade att de inte spelade någon roll 

huruvida de åt hälsosamt eller inte. Sjukdomen blev varken bättre eller sämre. Behovet av att 

få äta det man ville tog över, och kunde jämföras som en drog.          

 I studien av Ahlin och Billhult (2012) och Kneck et al. (2011) belystes att vissa deltagare 

upplevde svårigheter i sociala sammanhang, och det krävde ett nytt sätt att tänka. Tidigare 

vanor i livet upplevdes som främmande och ett problem som var tvunget att beaktas. Trots att 

deltagarna förstod att konkreta förändringar var nödvändiga kunde de upplevas som omöjliga 

att genomföra. Deltagarna upplevde att de hade tillräckligt med kunskap men saknade brist på 

motivation. Ahlin och Billhult (2012) beskrev att göra stora förändringar i livet när man inte 

var motiverad gjorde att deltagarna vände argumenten och fortsatte leva som de tidigare hade 

gjort. Många letade efter orsaker till att inte ändra på sin livsstil, resultatet blev en upplevelse 

av en ständig inre kamp för att undvika fysisk aktivitet.             

 Hörnsten et al. (2004) beskriver att en del av deltagarna upplevde sjukdomen som ett 

elände och att det var som att leva livet efter en massa regler, och det var svårt att anpassa sig 

till att äta nyttigt samt att motionera regelbundet. Någon ansåg att sjukdomen inte var så 
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allvarlig att de inte var nödvändigt att göra rekommenderade livsstilsförändringar när inget 

egentligen behövde ändras på. 

7.2.1 Ansvar för sin egenvård 

I studierna av Edwall et al. (2010) och Jutterström et al. (2012) beskrev vissa deltagare hur det 

är att få information om försämring av sjukdomen av diabetessjuksköterskan och hur det gav 

en påminnelse om att livsstilsförändringar och att egenvård var nödvändig, det var inte längre 

möjligt att leva som tidigare och det är bara jag själv som kan förändra min livssituation. 

 Det framkom i studierna Hörnsten et al. (2004) och Jutterström et al. (2012) att för att 

lyckas med sin egenvård är det upp till den enskilda individen, sjuksköterskorna kan stötta 

men i slutet är det upp till personen själv i fråga om personen väljer att göra 

livsstilsförändringar. Att utöva egenvård i det dagliga livet upplevdes som ett sätt att få 

kontroll över sin situation.  I studien Jutterström et al. (2012) beskriver patienterna egenvården 

som en kamp mellan liv och död. Vändpunkten var när de själva förstod att de var de ända 

som kunde ta beslutet att göra en livsstilsförändring och det var först då de kände motivation 

och styrka att faktiskt förändra sina liv. Deltagarna beskrev hur de till slut hade förstått 

allvaret i sjukdomen och hur skrämmande det var, men att det i sin tur ledde till att ett val 

gjordes som ändrade livskvaliteten till det bättre. Andra vändpunkter som beskrevs var 

känslan av att befinna sig vid ett vägskäl och inte kunna vända tillbaka, deltagarna menade att 

sjukdomen inte länge gick att skjuta fram, utan det var nödvändigt att välja livet och börja ta 

hand om sin sjukdom bättre. Den sista vändpunkten var när deltagarna själva förstod att de 

hade möjlighet att ändra på sina liv och att de var en känsla av makt över sitt liv och sina egna 

beslut.                           

 Edwall et al. (2010) och Hörnsten et al. (2005) belyser att en tydlig dialog mellan patient 

och diabetessjuksköterskan kännetecknas av en lättsam, ärlig kommunikation utan 

skuldbeläggning från vården. Edwall et al. (2010) belyste även att diabetessjuksköterskan ska 

ha ett engagemang och tid att lyssna på vad som är viktigt för patienten och med stöd från 

vården kunde patienten känna sig bekväm med att prova nya behandlingar enligt egna 

önskemål. Patienterna i Hörnsten et al. (2005) studie hade önskemål på att mötet med 

vårdpersonalen kännetecknades av empati och förståelse för den arbetsinsats som egenvården 

krävde i behandlingen av diabetes. Deltagarna beskrev även ord som jämlikhet och respekt för 

egna val, en deltagare beskrev att bli väl bemött av vårdpersonalen är att bli sedd som en 

individ och inte som en person med diabetes. Att få berätta och förklara sina problem för 
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vårdpersonal som aktivt lyssnade och var intresserad beskrevs av deltagarna som att bli sedd 

som en hel människa. 

7.2.2 Mötet med vården 

I studierna av Edwall et al. (2010) och Kneck et al. (2011) upplevdes hälso- och sjukvården 

som en nödvändighet och trygghet i händelse av osäkerhet. I studien Edwall et al. (2010) 

upplevde deltagarna ett beroende av vården när de inte litade på sin egen förmåga att hantera 

sjukdomen och sin egenvård. Ett tillfälligt behov av professionellt stöd behövdes som ett 

komplement till sjukdomsbehandlingen tills egenvården fungerade igen. I studierna Ahlin och 

Billhult (2012) och Kneck et al.(2011) beskriver att deltagarna förväntade sig öppenhet, 

förståelse och tillgänglighet från sjukvårdspersonalen för den enskilda individens behov.  

 I studierna Ahlin och Billhult (2012) och Edwall et al. (2010) belystes att det var viktigt att 

sjuksköterskorna bemötte patienten med stor respekt för vad de dagligen gick igenom. Genom 

att sjuksköterskan hade en medvetenhet om deltagarnas upplevelser kunde en dialog skapas 

och en öppning ske till en ändrad inställning att leva med sin sjukdom.        

 Det framkom i studien Edwall et al. (2010) att informationen om blodvärden var mycket 

uppskattat. Det var viktigt för deltagarna att ses som en enskild individ och att deras känslor 

fick ta plats, frågor som hur mår du och vad är viktigt för dig var betydelsefulla för deltagarna 

i studierna. Dessa behov tillgodoseddes inte alltid enligt deltagarna och vården levde inte upp 

till deras förväntningar.                                                                                                                                                           

8 Diskussion                                                                                                                

Diskussionen delas in i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussion granskas 

arbetets styrkor och svagheter samt författarnas egna reflektioner. Resultatdiskussionen 

diskuteras utifrån studier och litteratur samt det valda teoretiska begreppet livsvärlden. 

Författarna utgår även från konsensusbegreppet människan.  

8.1 Metoddiskussion 

Sökningen efter artiklar gjordes i databaserna CINAHL plus with full text, Pub Med samt 

SWE Pub. Sökorden var från början bestämda men fick ändras under arbetes gång. Till en 

början startade sökningen som ett övergripande helikopterperspektiv för att se vad som fanns 

forskat kring ämnet. Sökorden som författarna valde resulterade i få kvantitativa resultat, de få 

träffar som framkom exkluderades. Endast kvalitativa studier inkluderades, detta för att 

kvalitativa studier belyser och skapar en förståelse för människors upplevelser och deras 
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förväntningar (Friberg 2012). Sekundärsökningen gjordes vid två tillfällen på valda artiklars 

referenslista. Enligt Friberg (2012) är sekundärsökning relevant för att inte gå minste om bra 

litteratur. Sekundär sökning kan även vara bra för litteraturstudiens slutresultat.     

 Antal artiklar som valdes till litteraturstudien kom från Norden, Storbritannien och USA. 

Artiklarna i resultatet var främst från Norden, därför att framkomna artiklar på använda 

sökord som var relevanta till litteraturstudiens syfte resulterade främst i nordiska artiklar. Alla 

valda artiklar till resultatet var etiskt godkända, därför känns litteraturstudiens resultat 

trovärdig. Skulle etiska överväganden eller tillstånd saknas råder det fortfarande tveksamheter 

om studiens etiska kvalitet detta enligt Wallengren och Henricsson (2012).        

 De valda artiklarna var samtliga skrivna på det engelska språket, vilket inte är författarnas 

modersmål. Det kan därför finnas en risk att en del ord har blivit felaktigt översatta trots att 

lexikon används. Vetenskapliga studier bör vila mot ett internationellt perspektiv (Friberg, 

2012). Studiens syfte var upplevelser hos äldre och författarna fann då flest relevanta artiklar 

relevanta mot syfte från Norden. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om författarna 

valt sig av andra sökordskombinationer, dock har syftet till studien lyfts fram. Antal artiklar 

var tillräckligt många för att göra en sammanställning och jämföra likheter och olikheter som 

sedan kunde presenteras i teman via kodning.  

8.2 Resultatdiskussion   

8.2.1 Att bli bekräftad som en enskild individ                

I föreliggande resultat framkom olika upplevelser av att leva med diabetes och hur sjukdomen 

tog plats i livet. Att få diagnosen diabetes typ 2 innebar att en ny verklighet skapades med 

krav på livsstilsförändringar. Att drabbas av en kronisk sjukdom påverkar människan och 

tidigare livserfarenheter kan påverka hur personen integrerar med sjukdomen oavsett ålder. 

För många deltagare i föreliggande studie var mötet med vården viktigt då det var svårt att 

lära känna sin kropp på nytt och tolka dess signaler. När patienterna kunde tolka signalerna 

från kroppen kunde känslan av att vara expert på sin sjukdom uppstå. Många äldre kan i 

kombination med diabetes typ 2 ha flera andra sjukdomar och det framkom att vården var en 

viktig del i den äldre personens sjukdomsprocess. Vårdhandboken (2012) påpekar att 

sjuksköterskan måste beakta att äldre kan ha flera sjukdomar när sjuksköterskan ger råd och 

stöd. Informationen från sjuksköterskan måste därför vara fokuserad på hur den äldre 

patienten upplever sig klara av att hantera sin sjukdom och vilka förväntningar patienten har 

från vården för att sjukdomen diabetes ska bli en mer naturlig del av livet.        
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Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) belyser att livsvärldsansatsen 

inte endast fokuserar på världen för sig och subjektet för sig utan relationen dem emellan. 

Därför måste vården se varje människa som en unik individ då upplevelser, erfarenheter och 

perspektiv skiljer varje människa åt. Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv bygger på en 

öppenhet mot den man vårdar. Att bli sedd som en unik individ är att bli lyssnad till och ett 

vårdvetenskapligt perspektiv bygger på att se hela människan. Om patienten upplever en 

stress från den som vårdar kan det hända att patientens känslor och upplevelser inte får ta 

någon plats. I föreliggande studie framkom upplevelser av missförstånd, patienterna kände att 

vården inte hade varit tillräckligt tydlig i informationen om vad sjukdomen innebar och dess 

komplikationer. Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att stress kan leda till känslor som inte 

alltid är så positiva för den som ska vårda. Vårdaren kan uppleva känslor av hopplöshet över 

att inte räcka till. Att belysa hur vårdandet upplevs av den som vårdar är därför centralt. 

Upplever vårdaren vården positivt kan god vård ges, annars finns risken att vårdandet inte 

längre blir vårdande.                      

 Dahlberg och Segesten (2010) belyser att det många gånger kan vara svårt för patienten att 

få fram det han eller hon menar och speciellt om individen känner en stress från den som 

vårdar. Om tid ges till patienten framträder en berättelse där känslor och tankar får ta plats och 

uttryckas. I föreliggande studie upplevde patienterna en lättnad av att få samtala om sin 

sjukdom. Enligt Dahlberg et al. (2003) bör livsvärldsperspektivet i all vård utgå från ett 

patientperspektiv vilket alltid är för den enskilda individen i någon mening unik. 

Vårdpersonalen ska därför alltid se varje människa med nyfikna ögon, samt ha ett 

helhetsperspektiv där kropp och själ hänger samman i mötet med människan. Detta stärks i 

studierna Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008) och Larsson, Sahlsten, Segesten 

och Plos (2011) där författarna belyste att när individen blev guidad i sin sjukdomsprocess 

utvecklades en förmåga att använda den energin och patienten kunde hantera sin sjukdom 

bättre och ett positivt behandlingsresultat framkom. I föreliggande studie upplevde patienterna 

även där att det var viktigt att bli guidad i sin sjukdomsprocess och på så sätt kunde 

patienterna uppleva tillfredställelse och välmående. I studien Edwall et al. (2008) bekräftas 

detta då deltagarna beskrev en balans mellan att förstå sin sjukdom och hur man hanterade sin 

sjukdom. Detta gav den enskilda individen självförtroende och kontroll över sin kropp. Att ses 

som en unik individ och bli hjälpt till hälsa var en lättnad av att inte längre känna sig ensam i 

sin sjukdom. Om patienten däremot inte fick stöd och vägledning uppstod osäkerhet, många 

äldre levde i förnekelse och saknade kunskap om sjukdomen.           

 Det framkom i studien Edwall et al.(2008) och Larsson et al. (2011) att bli bekräftad som 
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en enskild unik individ är att bli lyssnad till. Edwall et al. (2008) belyser att vid regelbundna 

kontroller var det viktigt för deltagarna i studien att känna sig ihågkomna. Detta var viktigt för 

att patienterna skulle känna förtroende för diabetessjuksköterskan, vilket kan styrkas i 

föreliggande studies resultat samt genom studien av Larsson et al. (2011) som påpekar att när 

sjuksköterskan använde sig av patientens kunskap upplevde sig patienten som en tillgång. Att 

bli sedd som en expert på sin sjukdom gav en känsla av trygghet.          

 I föreliggande studies resultat belystes betydelsen av att bli bemött och sedd som en egen 

unik individ och inte bara som en människa med diabetes. Dahlberg och Segesten (2010) 

hävdar att för att förstå hur patienten upplever sin livsvärld och sin levda kropp måste 

vårdaren fråga patienten, hur det är samt hur det känns. En förutsättning för att patienten 

skulle bli expert på sin sjukdom var en bekräftande relation mellan patienten och 

sjuksköterskan.                           

 I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns fyra hörnstenar och det är att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Varje enskild individ har rätt att 

behandlas med respekt och värdighet. God omvårdnad ska ges till alla på samma villkor och 

sjuksköterskor kan använda ICN:s etiska kod för vägledning i att handla i överrensstämmelse 

med sociala värderingar och behov (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

8.2.2 Dialogens betydelse                                                                               

Att integrera nya vanor i livet på grund av diabetes typ 2 kan upplevas som en inre kamp när 

man vill fortsätta leva livet på samma sätt som man alltid gjort. Nya rutiner som inte är 

självvalda i personens liv kan upplevas som krav och ursäkter samt undanflykter kan uppstå. I 

föreliggande studie upplevde patienterna brist på motivation som ett hinder i behandlingen av 

diabetes typ 2. Dahlberg et al.(2003) hävdar att vi som sjuksköterskor måste beakta detta i 

dialogen med den enskilda individen samt att dem vi vårdar är mer än bara sin sjukdom. När 

livet förändras vill människan hitta ett sätt att förhålla sig till det och söker efter en mening. 

Vårdaren måste därför ha ett intresse för varje enskild individ. I föreliggande studie framkom 

att ett sätt att få kontroll och balans över sin nya situation var att utöva egenvård, som för 

många kunde upplevas som en daglig inre kamp. Det tog lång tid att integrera nya vanor i 

livet för att behandla sin diabetes och det var viktigt att ha stöd från sin familj. Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser att vårdandet måste bygga på förståelse om att sjukdomen påverkar 

människor på olika sätt. Patientfokus i vårdvetenskaplig mening handlar om att vårda en 

människa utifrån dennes livsvärld. Som sjuksköterska måste jag förstå och analysera hur varje 

enskild individ jag vårdar erfar sin sjukdom och sin hälsa. Att drabbas av en sjukdom 
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påverkar hela människans existens. Dahlberg och Drew (1997) belyser hur patientens 

livsvärld måste uppmärksammas, annars kan vi som vårdar aldrig få en uppfattning om 

patientens upplevelser, erfarenheter och perspektiv.               

 I studierna Boström, Isaksson, Lundman, Egan-Sjölander och Hörnsten (2012) och Huber, 

Huber och Shaha (2011) påpekade diabetessjuksköterskor att i mötet med patienten var det 

viktigt att patienten förstod informationen om sjukdomen, komplikationer och vikten av 

förändringar i kost och motion. Om patienten förstod och tog till sig informationen hade de en 

möjlighet att påverka sjukdomsförloppet. I studierna av Huber et al. (2011) och Holmström 

och Rosenqvist (2005)  framkom det att många äldre som levde med diabetes var ensamma 

och saknade förmågan att veta vad som var viktigt att tänka på vid diabetes. Huber et al. 

(2011) påpekar att sjuksköterskan blev en tillgång för de äldre och dialogen dem emellan 

viktig. Utifrån patientens perspektiv kännetecknades en tillfredställande dialog i föreliggande 

studie av att sjuksköterskan hade ett engagemang och tid att lyssna på vad som var viktigt för 

patienten.                            

 I föreliggande studie framkom att patienter förväntade sig en öppenhet och förståelse för 

den enskilda individens behov. Utifrån livsvärldsperspektivet påpekar Dahlberg et al. (2003) 

att när vårdaren frågar hur patienten upplever sin vård bör det ske med en öppenhet, 

följsamhet samt tid så att patienten hinner beskriva sina erfarenheter och upplevelser för 

vårdaren. I studien av Larsson et al. (2011) påpekas detta då patienterna upplevde att när 

sjuksköterskan var intresserad av att lära känna dem som individer och gav dem information 

som var anpassad efter egen förmåga blev patienten motiverad att delta aktivt i sin egenvård. 

Patienterna kände sig även bekräftade genom att sjuksköterskan ställde frågor och verkligen 

lyssnade på svaren.                          

 I föreliggande resultatet beskrevs att livsstilsförändringar ofta upplevdes som omöjliga att 

genomföra trots att patienterna förstod att det var nödvändigt. Det berodde inte på 

kunskapsbrist utan på att patienterna upplevde brist på motivation. Vilket bekräftas i studien 

av Boström et al. (2012) där diabetessjuksköterskan ägnade mycket tid och energi på att öka 

patienternas motivation till att göra livsstilsförändringar. Om ett litet guldkorn hittades och 

plockades upp, då kunde diabetessjuksköterskan motivera och stödja patienten i processen. 

Larsson et al. (2011) belyser att om sjuksköterskor förstod och hade en medvetenhet för vad 

patienten dagligen gick igenom skapades en tydlig dialog. På så sätt kunde sjuksköterskan 

motivera patienten till aktiva livsstilsförändringar. Dock menar Dahlberg et al.(2003) att 

förförståelsen alltid finns med oss vilket kan bidra till något positivt i mötet med patienten då 

dialogen kan bli meningsfull, men förförståelsen kan även leda oss i fel riktning. Därför måste 
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alltid vårdpersonalen ha en öppenhet i mötet med patienten för att ha möjlighet att fånga upp 

nya eller förutsägbara erfarenheter.                    

 I föreliggande studie belystes att hur gärna än sjuksköterskan vill hjälpa patienten att göra 

livsstilsförändringar är det bara patienten som har mandat att göra valet för att förändra sin 

livssituation. Vården är dock skyldig att erbjuda utbildning enskilt eller i grupp till personer 

med diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2010). I studien av Adili, Higgins och Koch (2013) där 

äldre kvinnor som blivit diagnostiserade med diabetes ett år tidigare ingick i en grupp för att 

lära sig mer om sjukdomen diabetes. Adili et al. (2013) belyste att gruppträffar där deltagarna 

kunde samtala med varandra, blev till en stor hjälp och sjukdomen diabetes en mer naturlig 

del av livet.                            

 En frustration upplevdes av patienterna i föreliggande studie då många upplevde att 

tillgänglighet till vården inte var tillräcklig. Patienterna upplevde att de själva fick samordna 

kontakterna mellan olika vårdgivare. Missnöje uppstod även från patienternas håll om 

vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap om diabetes typ 2. I studien av Boström et 

al. (2012) belyste även diabetessjuksköterskan vikten av att ha tillräckligt med kunskap, men 

upplevde att det var svårt att uppnå rätt nivå på kunskaper. På grund av brist på tid samt att 

inte prioritera sin egen vidareutbildning, kände många diabetessjuksköterskor att de inte 

besatt tillräckligt med kunskap. Det kunde vara svårt att vara specialist när en del patienter 

hade mer erfarenhet och kunskap av diabetes än de själva. Diabetes sjuksköterskan påpekade 

att skillnaden mot tidigare var att idag har patienterna så mycket mer kunskap om sin sjukdom 

och har blivit experter på egen hand. 

9 Kliniska implikationer                                                                                                   

I litteraturstudien har det framkommit att patienterna upplever att de inte blir sedda som egna 

individer och att det saknas en följsamhet i dialogen mellan vården och patienten. Ett förslag 

är att kontinuerligt se till att personalen får vägledning och utbildning i motiverande samtal. 

Att få möjlighet till reflektion och också tid att kunna stötta och hjälpa varandra när frågor 

dyker upp som kan kännas svåra att reda ut själv. Arbetsgruppen ska vara ett stöd för varandra 

och vi tror att det kan utnyttjas mer effektivt med hjälp av adekvat utbildning. Resultatet i 

litteraturstudien kan även ge förslag på hur sjuksköterskan bättre kan förstå och stötta 

patienten i dennes upplevelse av att leva med diabetes typ 2. 
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10 Förslag till fortsatt forskning                                                                     

I litteraturstudiens resultatet framkom det att äldre personer med diabetes typ 2 vill bli sedda 

som enskilda unika individer och bemötas med respekt och att diabetes sjuksköteterskan ska 

ha ett empatiskt förhållningssätt i vårdmötet. Det skulle vara intressant att byta från 

patientperspektivet till sjuksköterskeperspektivet och forska mer på hur 

diabetessjuksköterskor upplever att äldre personer med typ 2 diabetes tar emot och hanterar 

informationen samt rekommendationerna gällande sjukdomen, behandlingen, komplikationer 

och livsstilsförändringar. Detta jämförs med patienternas upplevelser av samma fenomen om 

det finns likheter eller skillnader. 

11 Slutsats 

Det framkom att många upplevde det eländigt och svårt att leva med diabetes typ 2. Kraven 

på livsstilsförändringar var både svåra att hantera och ibland omöjliga att genomföra. Att inte 

lyckas med nödvändiga livsstilsförändringar och egenvård gav patienterna skuldkänslor och 

många levde i förnekelse. För att lyckas med sin egenvård som är en förutsättning för en god 

behandling av sjukdomen, efterlyste patienterna stöd och emotionellt bemötande av 

vårdpersonalen. En tillfredställande dialog med vårdpersonalen var en förutsättning för att den 

äldre personen med diabetes typ 2 skulle känna sig sedd och bekräftad som en enskild unik 

individ. 
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