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Abstrakt 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av folksjukdomarna i Sverige som ökar mest globalt. Det 

finns flera olika förklaringar till varför diabetes typ 2 förekommer och fortsätter att öka. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden om patienter med diabetes typ 2 genom att 

bland annat ge stöd vid egenvård. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad med 

kvalitet behövs kunskap om patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2.  

Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturstudie gjordes med systematiska sökningar och en beskrivande design. 

Totalt analyserades och sammanställdes tio artiklar genom en integrerad analysmetod. 

Resultat: Vuxna patienter med diabetes typ 2 hade olika erfarenheter av sjukdomen. En del 

patienter upplevde känslomässiga reaktioner. Det var många patienter som hade erfarenheter 

av egenvård vid diabetes typ 2. De upplevde att utbildning om diabetes och stöttning från 

anhöriga och vårdpersonal förbättrade deras förmåga till egenvård. Kvinnor hade sämre 

livserfarenheter av diabetes typ 2 än vad män hade. Vid depression försämrades egenvården 

av diabetes typ 2. 

Slutsats: Litteraturstudien visar att erfarenheterna av att leva med diabetes typ 2 är 

individuella och därför bör omvårdnaden vara personcentrerad. Varje patient har olika behov 

av vård och stöd till egenvård som bör anpassas. Förhoppningsvis kommer patientens 

livskvalitet och välbefinnande vid diabetes typ 2 bli bättre om sjuksköterskans får mer 

kunskap. 

 

Nyckelord: diabetes typ 2, erfarenheter, omvårdnad, patienter.   
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes Mellitus 
Diabetes typ 2 är idag en av världens mest växande och vanligaste kroniska sjukdomar. 

Sjukdomen ökar i stigande åldrar och även i ett globalt perspektiv. För att diagnostiseras med 

Diabetes Mellitus ska fastesockret vara över 7,0 mmol/l. De olika typerna av diabetes är 

diabetes typ 1, diabetes typ 2, LADA och sekundära diabetesformer som alkoholinducerad 

pankreatit och graviditetsdiabetes (Zethelius & Östgren, 2012).  

 

I Sverige har omkring 350 000 människor Diabetes Mellitus och det är en av folksjukdomarna 

i landet. 90% har diabetes typ 2 och 10% har diabetes typ 1 (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). Diabetes typ 2 har ökat och det beror till stor del på övervikt och fetma (WHO, 2017).  

1.2 Diabetes typ 2 
Insulinet spelar en viktig roll i kroppens metabolism. Upptaget av glukos i fett- och 

muskelcellerna regleras av insulinet som även bromsar nyproduktionen av glukos i levern. En 

insulinresistens eller en nedsatt insulinkänslighet har utvecklats vid diabetes typ 2. 

Insulinresistensen kan utvecklas av ett stillasittande liv och högt kaloriintag som kan leda till 

övervikt. Den kompenseras med ökad insulinproduktion från de insulinproducerande 

betacellerna i bukspottkörteln för att upprätthålla fysiologiska blodsockernivåer (Zethelius & 

Östgren, 2012). Orsaken till diabetes typ 2 är multifaktoriell vilket innebär att sjukdomen kan 

utvecklas genom interaktion mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer (Mulder, 2017). 

Sjukdomsförloppet är långsamt och symtomen kommer smygande vid diabetes typ 2. Många 

patienter har sjukdomen i flera år innan den upptäcks och kan diagnostiseras (Vaaler, 2006). 

Sjukdomen upptäcks ofta vid medicinska rutinundersökningar och ibland även vid akuta 

situationer. En försenad diagnos kan leda till en ökad risk för senkomplikationer (Sagen, 

2013). I studien av Handley, Pullon och Gifford (2010) påvisades det att beskedet i samband 

med diagnostisering kunde väcka reaktioner som ilska, chock, rädsla och förnekelse. Beskedet 

om diagnosen diabetes typ 2 kunde vara en lättnad att få. För att få kontroll av sjukdomen 

kunde livsstilsförändringar genomföras (Handley et al., 2010).  

 

Ågård, Ranjbar och Strang (2015) presenterade att livet kunde påverkas av att få diagnosen 

diabetes typ 2. Diagnosen krävde ett strukturerat och begränsat liv. För patienter kunde det bli 

praktiska problem i form av ökat fokus på mat och läkemedelshantering. Det fanns patienter 

som inte såg diabetes typ 2 som en allvarlig sjukdom. Att få diagnosen diabetes typ 2 kunde 

kännas förutbestämt eller att det var ondskan som har påverkat. Diabetes typ 2 kunde leda till 

stora problem i livet gällande jobb och utbildning. Vid diabetes typ 2 kunde injicering av 

insulin behövas ske dagligen. För att få hjälp med kosten kunde en dietist göra stor skillnad. I 

matsituationer med anhöriga var det vanligt att nyttig mat valdes bort för att få en positiv 

social situation. Trots vetskap om fysisk aktivitets positiva inverkan utövades det sällan. 

Anledningar till att fysisk aktivitet inte utövades kunde bland annat vara depression, trötthet 

och smärta (Ågård at al., 2015).  

 

Det finns olika förklaringar till varför diabetes typ 2 har ökat de senaste decennierna. En 

förklaring är att det har skett en krock mellan det nya moderna, stillasittande samhället och 

gener som ursprungligen har avsikt för ett aktivt liv som jägare. I framförallt 
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utvecklingsländer har det skett stora livsstilsförändringar vilket har resulterat i ökad 

prevalens. Det finns större risk att utveckla diabetes vid låg vikt vid födelsen och vid 

utsättning av långvarig näringsbrist. En annan förklaring är att näringsbristen påverkar 

utvecklingen av bukspottkörteln. Diabetes typ 2 är mer vanligt hos personer med stigande 

ålder eller med låg socioekonomisk status (Hjelm, 2006). Vid låg ekonomisk status ökar 

risken för övervikt relaterat till att människor har bristande kunskap om levnadsvanor samt 

låg ekonomisk möjlighet att äta näringsrik mat (Mulder, 2017).  

1.3 Komplikationer 
Metabolt syndrom är ett samlingsnamn på faktorer som ökar risken för hjärt-och 

kärlsjukdomar som till exempel bukfetma och hypertoni. Patienter som har sjukdomen 

diabetes typ 2 och metabolt syndrom har mer än dubbelt så stor risk för att drabbas av 

kardiovaskulär sjukdom jämfört med patienter som inte har diabetes (Sagen, 2013). Patienter 

med diabetes typ 2 har dessutom en ökad infektionsbenägenhet. Hos kvinnor är det vanligt 

med till exempel urinvägsinfektion eller svampinfektion i underlivet (Mulder, 2017). De 

vanligaste komplikationerna för en patient med diabetes typ 2 är hypertoni, hjärt-och 

kärlsjukdomar och perifera kärlsjukdomar. I en studie av Lloyd, Sawyer och Hopkinson 

(2001) visade att patienter med svåra symtom av diabetes typ 2 skattade sig själva ha sämre 

livskvalitet. Patienter som hade diabetes typ 2 och milda komplikationer identifierades ofta ha 

sämre psykisk hälsa och sämre livskvalitet än patienter utan komplikationer. Det innebar att 

det inte krävdes så allvarliga komplikationer för att livskvalitet och psykisk hälsa skulle 

påverkas. Patienter som hade diabetes typ 2 och ett lågt blodsocker kunde uppleva 

stämningsstörning och minskad arbetsförmåga. Patienter med diabetes typ 2 var i genomsnitt 

överviktiga och hade ett BMI över 25 (Lloyd et al., 2001).  

1.4 Livsstil vid diabetes typ 2 
Fysisk inaktivitet och övervikt är riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2. Ohälsosamma 

livsstilsförändringar utgör en allt mer avgörande risk för att utveckla sjukdomen (Mulder, 

2017). Övervikt och fetma förekommer hos 70% av patienter med diabetes typ 2 (Sagen, 

2013). Fysisk inaktivitet och övervikt är faktorer som är påverkbara vilket ger positiva 

hälsoeffekter. Fysisk aktivitet har en avgörande terapeutisk betydelse vid diabetes typ 2 samt 

en gynnsam effekt på insulinmekanismer. Det innebär att motion och fysisk aktivitet 

motverkar patologiska processer som uppstår vid diabetes typ 2. En hälsosam kost leder till 

att patienten minskar i vikt vilket har en positiv effekt på insulinkänsligheten (Mulder, 2017).  

 

Genom att göra flera livsstilsförändringar samtidigt kunde patienter med diabetes typ 2 få en 

förbättrad livskvalitet enligt Malpass, Andrews och Turner (2008). Fysisk aktivitet hade en 

positiv effekt på andra beteenden som till exempel förändrade kostvanor. Genom ökad fysisk 

aktivitet kunde patienter med diabetes typ 2 komma in i goda levnadsvanor som resulterade i 

ett stabilt blodsocker. Patienter behövde få mer information för att inse vikten av fysisk 

aktivitet och för att förstå vilka positiva effekter det medförde. När patienter var medvetna om 

positiva och negativa hälsobeteenden kunde de kompensera sina beteenden. Det innebar att 

intaget av ohälsosam kost dagen innan kunde kompenseras genom att utföra ett träningspass. 

Patienter menade på att det var lättare att genomföra flera livsstilsförändringar (kosten och 

fysisk aktivitet) samtidigt än att bara fokusera på en. Flera livsstilsförändringar samtidigt gav 

den bästa effekten för att få kontroll över blodsockret (Malpass et al., 2008).  

 



 
 

3 

Ljung, Olsson, Risk och Lindahl (2012) påvisade att patienter kunde genomgå en 

gruppbehandling om diabetes typ 2. Gruppbehandlingen fokuserade främst på 

livsstilsförändringar som bland annat inkluderade kost och motion. Livsstilsförändringar 

kunde leda till mer positiva tankar. I gruppbehandlingen fick patienter konkreta råd om vilka 

livsstilsförändringar som behövdes göras. Patienter kunde ha svårt att vara positiva till att 

sätta upp mål gällande livsstilsförändringar. Personalen var en viktig del för 

livsstilsförändringar eftersom det kunde vara svårt att förstå vikten av att utföra dem. Det 

fanns patienter som var rädda för att misslyckas med livsstilsförändringar. 

Gruppbehandlingen kunde resultera i ökat intresse för patienters egen hälsa, bakomliggande 

orsaker till diabetes typ 2 och en djupare förståelse för hur kost och motion påverkade 

livsstilen (Ljung et al., 2012).  

 

I studien av Grandy, Fox och Bazata (2013) framkom det att kroppsuppfattningen hos äldre 

patienter med diabetes typ 2 inte alltid stämde överens med verkligheten. Ungefär en tredjedel 

av alla patienter som hade ökat i kroppsvikt upplevde ingen skillnad. Även vid viktnedgång 

menade patienter på att de inte hade gått ner i vikt när de faktiskt hade gjort det. Detta innebar 

att det fanns en grupp patienter som inte observerade viktförändring oavsett om det var 

viktnedgång eller viktuppgång. Patienter som hade gått ner i vikt hade en bättre fysisk hälsa 

jämfört med patienter som hade gått upp i vikt trots att en viktnedgång upplevdes. Dessutom 

hade patienter som lyckats med en viktnedgång en betydligt bättre livskvalitet relaterat till sin 

hälsa än patienter som hade gått upp i vikt (Grandy et al., 2013).  

1.5 Egenvård vid diabetes typ 2 
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden om patienter med diabetes typ 2 är att i största möjliga 

mån stödja och handleda personer med diabetes till att utöva egenvård på bästa sätt i vardagen 

för att nå ett så bra välbefinnande som möjligt. När problem i vardagen uppstår ska 

sjuksköterskan ge trygghet, råd och finnas till hands. För att en god omvårdnad ska bedrivas 

bör samarbete med olika professioner finnas (Sörman, 2006). Sjuksköterskans uppgift är att ta 

tillvara på det friska, identifiera och förebygga hälsorisker samt att motivera till förändrade 

levnadsvanor (Willman, 2015). När diagnosen diabetes typ 2 är konstaterad ska 

sjuksköterskan undervisa och ge stödjande åtgärder som går ut på att främja patientens 

förmåga att hantera sjukdomen (Mosand Dammen & Stubberud, 2012).  

 

I en studie av Handley et al. (2010) framkom det att patienter med diabetes typ 2 ansåg att det 

var svårt att anpassa sig till egenvården som krävdes för sjukdomens kroniska tillstånd. Stöd 

till egenvård behövdes från vårdpersonal, familj och vänner. För att kunna hantera egenvården 

effektivt i vardagen var utvecklingen av kontroll av sjukdomen avgörande. Fokus borde ligga 

på patienten och patientens enskilda behov (Handley et al., 2010). För att lättare motivera 

patienter till livsstilsförändring borde fokus ha legat på det metabola syndromet istället för 

olika mätvärden relaterade till riskfaktorer (Zethelius & Östgren, 2012).  

1.6 Teoretiskt omvårdnadsbegrepp 
Hälsa är ett vårdvetenskapligt begrepp inom vården. Begreppet har diskuterats i vetenskaplig 

forskning från 1980-talet. Hälsa beskrivs på olika sätt i olika vårdmodeller och vårdteorier 

som bland annat adaption, livsprocess och normaltillstånd. Begreppet hälsa betyder helhet och 

helighet (Wärnå-Furu, 2017). Det avser människans medvetenhet om sin individuella 

särkskildhet och ansvar som människa. Livskvalitet förknippas ofta med hälsa och har 

betydelse för det subjektiva välbefinnandet. Vårdvetenskaplig forskning lägger vikten på 
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andligheten, helandet och helhetens betydelse till hälsa samt tar fasta på upplevelser av hälsa 

relaterat till lidande och sjukdom (Wärnå-Furu, 2017). Hälsa är en process som människan 

skapar och tycks erfara i det dagliga livet. Hälsan kan påverkas av bland annat sjukdom, 

skada, lidande och smärta. Hälsa är ett handlingsteoretiskt förhållningssätt och är målet i 

omvårdnadsprocessen (Willman, 2015). Vid diabetes typ 2 kan hälsan försämras hos 

patienten. För att upprätthålla en god hälsa vid diabetes typ 2 krävs hälsosamma livsstilsvanor 

som är en del av behandlingen (Zethelius & Östgren). Livsstilen är avgörande vid hälsa och 

ohälsa. Hälsotillståndet påverkas positivt av livsstilsförändringar (Lorig, Ritter, Turner, 

English, Laurent & Greenberg, 2016). Ett fastande blodsocker över 7,0 mmol/l karaktäriseras 

inte av en god hälsa (Zethelius & Östgren).  

1.7 Problemformulering  
Diabetes typ 2 är en av världens mest växande folksjukdomar. Orsaken till att sjukdomen har 

ökat beror till stor del på ohälsosamma livsstilsbeteenden som bland annat fysisk inaktivitet 

och ohälsosamma kostvanor vilka kan resultera i övervikt och fetma. Utvecklingen av 

ohälsosam livsstil är ett stort problem eftersom det kan leda till att insjukna i diabetes typ 2. I 

sitt omvårdnadsarbete möter sjuksköterskan patienter med diabetes typ 2. Mer forskning om 

patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 är viktig att göra för att få ökad kunskap 

om litteraturstudiens valda ämne. Ökad kunskap om hur sjukdomen påverkar patienten kan 

möjliggöra att öka sjuksköterskors kompetens och därmed förbättra omvårdnaden vid diabetes 

typ 2. Detta kan också leda till en ökad förståelse av patientens situation och på så sätt kan 

vård ges med bättre kvalitet. Sjuksköterskan behöver samarbeta med patienten för att 

omvårdnaden ska bli anpassad för varje individs enskilda behov. För att vården ska bli 

individanpassad behöver sjuksköterskan ha kännedom om vilka erfarenheter patienter har av 

att leva med diabetes typ 2.  

1.8 Syfte 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2.  

2. Metod  

2.1 Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv 

design. Tidigare vetenskaplig litteratur om patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 

2 söktes systematiskt, sammanställdes och granskades kritiskt. För att bearbeta datamaterialet 

användes en integrerad analys beskriven av Kristensson (2014).  

2.2 Sökstrategi 
För att underlätta översättningen och den systematiska sökningen användes Svenska MeSH. 

Sökord som var relevanta till syftet identifierades. Erfarenhet översattes till “Life Change 

Event”. Synonym enligt Svenska MeSH var “Experience”. Diabetes typ 2 översattes till 

“Diabetes Mellitus, type 2. Patienter översattes till “Patients”. Livskvalitet översattes till 

“Quality of life”. Upplevelse översattes till “Experiences”. Levnadssätt översattes till “Life 

Style”. Egenvård översattes till “Self-management”. Sökorden var så specifika som möjligt 

för att sökningen skulle begränsas. Ämnesord och fritextord kombinerades med hjälp av 

“AND” och “OR” för att få fram så relevanta träffar som möjligt (Kristensson, 2014). Med 
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hjälp av sökorden gjordes systematiska sökningar i Cinahl, Medline och PsycInfo. För att 

bredda sökningen användes trunkering. Sökningarna i Cinahl begränsades genom ”peer 

review”, ”english language” och år 2000-2017. I Medline begränsades sökningen genom 

”englinsh language” och år 2000-2017. Och i PsycInfo begränsades sökningen genom ”peer 

review”, ”linked fulltext”, ”english language” och år 2000-2017.  

2.3 Urval 
Inklusionskriterierna i litteraturstudien var att patienterna i studierna skulle vara patienter över 

18 år, vara diagnostiserade med diabetes typ 2 samt att artiklarna skulle vara från I-länder. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades och användes för att samla in data till 

denna litteraturstudie. Artiklar där barn var deltagare och artiklar från U-länder exkluderades i 

litteraturstudien. Artiklar som handlade om all annan typ av diabetes till exempel diabetes typ 

1 och graviditetsdiabetes exkluderades. Artiklar som hade mest fokus på risker för att få 

diabetes och som hade medicinsk fakta eller alternativ medicin exkluderades. Anledningen till 

att dessa exkluderades var att denna litteraturstudien skulle fokusera på omvårdnad. 

Artiklarna skulle vara kvalitetsgranskade och relevanta för Sveriges vårdsituation eftersom 

det finns en markant skillnad på vården i U- och I-länder. Vården och hälsan i U-länder 

påverkas negativt av fattigdomen (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

 

Urvalet av artiklarna gjordes i tre steg. Först lästes sammanlagt 766 titlar. Artiklarna som 

hade relevanta titlar och verkade svara på syftet gick vidare till urval 2 där 37 abstrakt lästes. 

Alla titlar svarade inte på syftet och därför lästes enbart 37 abstrakt av 766 titlar. Abstrakten 

som inte valdes att läsas hade titlar som inte var väsentliga för studien. Samtliga abstrakt 

lästes enskilt av författarna för att sedan tillsammans kunna diskutera vilka artiklar som skulle 

väljas till nästa urval. I urval 3 valde författarna tillsammans ut 18 artiklar som lästes i sin 

helhet. Artiklarna granskades kritiskt och kvalitén bedömdes med hjälp av Kristenssons 

(2014) bedömningsfrågor vilket tas upp under rubriken värdering av studiernas kvalitet. Av 

de 18 artiklar som först valdes ut var det tio stycken som besvarade studiens syfte och 

överensstämde med inklusionskriterierna. Efter värdering av studiernas kvalitet inkluderades 

tio stycken artiklar till att utgöra datamaterialet i litteraturstudien (Bilaga 2). 

2.4 Värdering av studiernas kvalitét  
Studiernas kvalitet bedömdes kritiskt med hjälp av Kristenssons (2014) granskningsmallar. 

Båda författarna granskade samtliga studier för att sedan kunna diskutera de tillsammans. 

Författarna gjorde ett ställningstagande gällande vilken kvalitet på artiklarna som ansågs vara 

av hög kvalitet. Artiklar som inkluderades i studiens resultat hade en hög kvalitet. 

Reliabiliteten och validiteten samt förekomsten av bias i kvantitativa studier granskades och 

bedömdes med hjälp av Kristenssons (2014) granskningsmallar (Bilaga 2).  

2.5 Bearbetning och analys 
Vid sammanställningen av litteraturstudiens resultat användes en integrerad analys 

(Kristensson, 2014). Analysmetoden valdes för att sammanställa resultatet på ett enkelt och 

överskådligt sätt. Analysen var induktiv vilket innebar att den utgick från innehållet i texten. 

Den integrerade analysen gjordes i tre steg. Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien 

lästes igenom i helhet under det första steget av båda författarna var för sig. Fynden 

diskuterades och jämfördes för att få en omfattande förståelse för alla studier. I artiklarnas 

resultat eftersöktes likheter och skillnader för att på så sätt strukturera och organisera texten. 

Pennor i olika färger användes i artiklarna för att markera intressant data i studiernas resultat. 
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Resultatet i de kvantitativa studierna bearbetades och analyserades genom att tolka tabellerna 

och läsa texten noggrant av bägge författarna. I den beskrivande statistiken användes faktiska 

nummer, procent och medelvärden för att beskriva variabler i resultaten (Kristensson, 2014). I 

steg två identifierades kategorier som sammanfattade resultatet i artiklarna som hade liknande 

innehåll. Kategorier valdes fram efter granskning av data genom att identifiera liknande 

innehåll i artiklarnas resultat. I sista steget fördes slutligen resultaten ihop under de olika 

kategorierna som hade liknande innehåll (Kristensson, 2014).  

2.6 Forskningsetiska överväganden  
Studiernas kvalitet bedömdes utifrån trovärdighetsbegreppet för att kunna bedöma deras 

kvalitet. I litteraturstudien efterfrågades att uppfylla vetenskapliga krav genom att kritiskt 

granska utifrån källkritiska, argumentativa och metodologiska aspekter (Codex, 2017). 

Inkluderade artiklar hade genomgått peer review som är ett annat ord för fackgranskning eller 

kollegial granskning. Det innebar att artiklarnas kvalitet hade granskats och bedömts av 

forskarsamfundet. I genomläsningen av de inkluderade artiklarna studerades etiska 

övervägande, sekretess, integritet, öppenhet och transparens, ändamålsenlighet och saklighet i 

samtliga artiklar (Codex, 2017). Litteraturstudien hade även beaktat etiska principer genom 

att ha de i åtanke för att kunna garantera säkerheten och rättigheter för alla inblandade parter. 

De etiska principerna inkluderar ”Respekt för person”, ”Göra-gott-principen” och ”Rättvisa”. 

Principerna var vägledande och sammanfattade det som var viktigt att tänka på (Kjellström, 

2017). I åtta av tio artiklar fanns det antingen ett godkännande från en etisk kommitté eller ett 

etiskt resonemang i artiklarna. Om etiskt resonemang saknades eftersöktes etiskt 

godkännande aspekten på respektive tidskrifts hemsida. Författarna har gjort forskningsetiska 

överväganden så som att arbeta med ett objektivt förhållningssätt. Det ledde till att resultatet 

sammanställdes och redovisades på ett sätt som inte kan ha blivit påverkat eller förvrängt. 

Resultatet som redovisas svarar på litteraturstudiens syfte.  

 

3. Resultatredovisning  
Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diabetes 

typ 2. Den integrerade analysen resulterade i två kategorier; behov av stöd till egenvård vid 

diabetes typ 2 samt behov av förändrad livsstil och fysisk aktivitet. 

3.1 Behov av stöd till egenvård vid diabetes typ 2 
I studien av Egede och Ellis (2008) visade det att 20% av deltagarna med diabetes typ 2 led av 

depression. Medelåldern bland deprimerade patienter med diabetes typ 2 var lägre än 

medelåldern för icke deprimerade patienter. Det innebar att patienter med både diabetes typ 2 

och depression oftast var yngre. Flertalet patienter i denna grupp var kvinnor. Patienter hade 

en lägre förmåga att kontrollera sin egenvård samt att deras inställning till egenvård var 

mindre positiv. Det förekom inga skillnader mellan patienter som led av depression och 

patienter utan depression gällande diabeteskunskap och egenvård. Patienters erfarenheter vid 

diabetes typ 2 och depression var att de fick sämre kontroll och självomsorg kring diabetes 

(Egede & Ellis, 2008).  

 

Patienter som hade haft diabetes typ 2 och hade gått igenom en kritisk hjärtsjukdom upplevde 

känslor som hopplöshet och trötthet. Självförtroendet hos patienter med diabetes typ 2 hade 

en betydande roll för egenvården. Flertalet patienter upplevde även brist på förtroende till 
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vårdpersonal vilket påverkade patientens följsamhet till sin behandling. Patienterna menade 

att ökat självförtroende och förtroende för vårdpersonal hade kunnat öka förmågan att hantera 

vardagen. Ett ökat självförtroende resulterade i en förbättrad hantering av diabetessjukdomen 

och minskade negativa känslor och ledde till ett mer positivt hälsoresultat. Patienter med 

diabetes typ 2 och som hade erfarenhet av att ha gått igenom en kritisk hjärtsjukdom kände 

även en oro kring att hantera sina begränsningar i vardagen (Wu, Chang & McDowell, 2006). 

 

I en studie av Whitehead, Crowe, Carter, Maskill, Carlyle, Bugge och Frampton (2016) fick 

patienter med diabetes typ 2 möjligheten att utbilda sig om diabetes. De fick förståelse för 

blodsockret, riskfaktorer, komplikationer, livsstil och egenvård kring diabetes typ 2. Flertalet 

patienter med diabetes typ 2 upplevde en ökad kunskap och medvetenhet kring egenvård efter 

utbildning om sjukdomen vilket ledde till ökad känsla av personligt ansvar. Patienter fick 

även en ökad förståelse för hur viktig deras egen roll i sjukdomssituationen var. Om patienter 

med diabetes typ 2 hade varit medvetna och haft kontroll över sin egenvård hade förmågan till 

att samarbeta med sin vårdcentral blivit bättre. Den förbättrade förmågan resulterade i att 

patienter blev mer självsäkra och kunnigare kring sitt hälsotillstånd. Efter att patienter med 

typ 2 diabetes hade genomgått utbildning om sjukdomen blev de mer medvetna om symtomen 

vid diabetes typ 2 än tidigare. Utbildningen om sjukdomen medförde även positiva 

kostförändringar som ledde till viktnedgång och ett bättre blodsocker. Medvetenheten om en 

hälsosam kost för att kunna hålla en stabil blodsockernivå kunde medföra frustration när 

patienter hade svårigheter att upprätthålla rätt diet. Därför behövde patienter stöd för att kunna 

upprätthålla förändringarna. Efter utbildningen om diabetes typ 2 blev patienter bättre på 

egenvård av medicin på grund av ökad förståelse. Egenvården blev lättare att genomföra om 

förändringarna var positiva (Whitehead et al., 2016).  

 

Patienter med diabetes typ 2 hade erfarenhet av ett bra och långvarigt stöd från vårdpersonal 

och släktingar vilket var associerat med ett högt empowerment. Kvinnor upplevde ett 

betydligt större behov av stöd vid egenvård än vad män gjorde. Patienter i yngre åldrar 

upplevde ett större behov av stöd från vårdpersonal än vad patienter i högre åldrar gjorde. 

Patienter som var ensamboende upplevde ett större behov av stöd från släktingar. Stöd vid 

egenvård resulterade bland annat i ökat empowerment, beredskap till förändring och 

självmedvetenhet. Desto längre erfarenheter patienter hade haft diabetes typ 2 desto bättre var 

deras förmåga till egenvård. Både patienter med nydebuterad diabetes typ 2 och patienter som 

haft sjukdomen i flera år hade behov av patientcentrerat gruppstöd (Isaksson, Hajdarevic, 

Abramsson, Stenvall & Hörnsten, 2014). 

 

I en studie av Mathew, Gucciardi, De Melo och Barata (2012) undersöktes 17 män och 18 

kvinnors olika erfarenheter av att leva med diabetes typ 2. Kvinnors erfarenheter vid diabetes 

typ 2 var att de hade lättare i sociala sammanhang att prata om diabetes än vad män hade. Det 

fanns män som varken hade berättat för vänner eller familj om sin diabetes typ 2 diagnos 

eftersom de upplevde oro och ångest. Kvinnor valde att berätta för sina familjer och vänner 

om diabetesdiagnosen. Vidare ansåg kvinnor att deras anhöriga var till stor hjälp gällande 

egenvård. Vid diagnostisering av diabetes typ 2 beskrev kvinnor att de kände sorg och 

besvikelse. Män upplevde livshotande känslor som en följd av diagnosen diabetes typ 2. Att 

ändra sina levnadsvanor för en bättre egenvård ansåg kvinnor vara en del av vardagen. 

Kvinnor hade lättare att identifieras med sjukdomen diabetes typ 2. Männens erfarenheter att 

förena diabetes med sociala aktiviteter upplevdes som svårt. Män hade svårare att utföra 

egenvård och ändra livsstilen. I sociala sammanhang sattes egenvården åt sidan och män 

kunde då äta snabbmat för att familj och vänner önskade det. Både män och kvinnor 
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identifierade betydelsen av acceptans för att erhålla kunskap om sjukdomen och korrekt 

hantering för att övervinna oro för sin egen hälsa (Mathew et al., 2012). 

3.2 Behov av förändrad livsstil och fysisk aktivitet  
Patienter upplevde att deras förmåga av fysisk aktivitet var otillräcklig och bristfällig. Enligt 

Linmans, Knottnerus och Spigt (2015) tenderade ungefär 50% av deltagarna i studien att vara 

mer positiva angående sin motivation till livsstilsförändring jämfört med vad deras 

sjuksköterskor trodde. Hälften av deltagarna var inte motiverade till att göra en 

livsstilsförändring vid diabetes typ 2. Patienter med diabetes typ 2 som var omotiverade och 

överviktiga upplevde själva att den fysiska aktiviteten inte var tillräcklig. Trots vetskapen om 

att fysisk aktivitet inte var tillräcklig hade en stor andel patienter ingen tydlig motivation till 

förändring. Diskussion om livsstil kom upp i samtal med sjuksköterskan men inga tydliga råd 

gavs (Linmans et al., 2015).  

 

Patienter med diabetes typ 2 ansåg att psykologisk och praktisk hjälp behövdes vid 

diagnostisering. Fokus skulle inte endast vara på de negativa konsekvenserna av sjukdomen. 

De första dagarna efter att ha fått diagnosen diabetes typ 2 förnekade patienterna, hade 

bristande kunskap och svårt till att acceptera sin sjukdom. När diabetes behandlades i 

tablettform tyckte patienter att det var en mild sjukdom. Anledning till att patienter levde i 

förnekelse var att diabetes typ 2 inte syns utanpå och att människor runt omkring inte kunde 

se att de led av diabetes. Att leva i förnekelse och inte förstå tillståndets svårighetsgrad var på 

bekostnad av hälsan som i efterhand hade visat sig var ett tillstånd som orsakade 

komplikationer (Hood, Huber, Gustaffson, Scambler & Asimakopoulou, 2009). Att bli 

behandlad med insulin hade kommit som stor chock för många. Därför ansågs det vara viktigt 

att bli informerad om detta i tidigt stadie och inte bara om diabetes typ 2 diagnosen. Patienter 

som fick starta insulinbehandling tyckte att behandlingen orsakade chock och rädsla för vad 

andra patienter med diabetes typ 2 skulle tycka. Att börja med insulin upplevdes som ett 

personligt misslyckande och ledde till svårigheter i livet. Patienter insåg att de måste tänka på 

sin läkemedelsbehandling och livsstil dagligen. Det ledde till att patienter upplevde en 

förändrad identitet. Efter att ha haft diabetes under en lång tid lärde patienter att känna sin 

egen kropp och de fick en mer positiv bild av sjukdomen. Patienter hade erfarenhet att det var 

en kamp att upprätthålla de hälsosamma livsstilsförändringarna och fokuserade på att inte ge 

upp (Hood et al., 2009). 

 

Vid diagnostisering blev patienter erbjudna stöd av dietist och en specialist på fothälsa men 

det var inte alla som använde stödet. Detta berodde på förnekat behov av stöd och acceptans 

av diagnosen. Patienter med övervikt upplevde att dietister som var smala hade svårt att känna 

empati vilket gjorde att kommunikationen blev svårare. Kosten upplevdes vara svår att 

förändra. Stöd och uppmuntran av anhöriga beskrevs av patienterna som en stor och viktig del 

(Wellard, Rennie & King, 2014). För att leva ett hälsosammare liv var patientens partner 

stödjande gällande kost och motion. Patientens partner upplevdes stöttande genom att följa 

med på livsstilssamtal. Det var viktigt för patienter att informera barn och barnbarn om 

diabetesfrågor och behovet att leva ett hälsosamt liv eftersom diabetes typ 2 har genetiska 

faktorer. Mat identifierades som en viktig social faktor. Matrestrektionerna gjorde att sociala 

sammanhang kunde upplevas som obehagliga då patienter inte alltid själv hade möjlighet att 

välja mat. Det kunde också upplevas pinsamt att tacka nej till exempelvis kakor. Enligt 

patienter hade livet med diabetes typ 2 underlättats genom utbildning om matlagning, fysisk 

aktivitet och diskussioner kring att leva med sjukdomen (Wellard et al., 2014).  
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Det visades i studien av Orvik, Ribu och Johansen (2010) att patienter med diabetes typ 2 

upplevde sin hälsa på samma sätt som sin partner gjorde. Sjukdomen tolkades alltså på 

samma sätt från både patientens och partnerns perspektiv. Erfarenhet av utbildning och 

information om diabetes typ 2 hade en avgörande roll för patientens egenvård och 

hälsotillstånd. Patienter med diabetes typ 2 hade erfarenhet av att partnerns hälsa hade ett 

samband med den egna hälsan. Det vill säga att partnerns goda hälsotillstånd hade en positiv 

effekt på patientens hälsa med diabetes typ 2 (Orvik et al., 2010). 

 

I en studie av Svenningsson, Marklund, Attvall och Gedda (2011) bestod populationen av 122 

kvinnor och 165 män. Det fanns en skillnad mellan kvinnor och män gällande upplevelsen av 

livskvalitet. Det fanns också en skillnad i livskvalitén mellan överviktiga och normalviktiga 

patienter. Överviktiga kvinnor upplevde en sämre livskvalitet jämfört med överviktiga män 

som hade diabetes typ 2. Dessutom tyckte överviktiga kvinnor att sjukdomen diabetes typ 2 

var mer överväldigande och svårare att hantera än vad överviktiga män tyckte. Överviktiga 

kvinnor upplevde mer begränsningar i livet på grund av fysiska och emotionella problem. 

Överviktiga kvinnor upplevde dessutom sämre välbefinnande, mer smärta och fysiska hinder 

jämfört med normalviktiga kvinnor. Det fanns ingen skillnad på livskvalitén mellan 

normalviktiga män och normalviktiga kvinnor som hade diabetes typ 2 (Svenningsson et al., 

2011). 

 

Både män och kvinnor hittade sätt gällande kosten som gjorde att de kunde få kontroll över 

blodsockernivån. En skillnad mellan män och kvinnor visade att män experimenterade mer 

med kost, motion och medicin. Detta tydde på att självjustering av föreskrivna mediciner 

baserat på modifieringar av kost och fysisk aktivitet var en gemensam strategi som män 

använde för att hantera diabetes typ 2. Kvinnor hade erfarenhet av oro och rädsla för nålar och 

stick för att kunna kontrollera blodsockernivån. Viljan att få kunskap om kosten var mer 

framträdande hos kvinnor. Att sluta äta sötsaker upplevdes som svårt och en del livsmedel 

upplevdes som förbjudna att äta. Män kände generellt inte samma livsmedels restriktioner 

(Mathew et al., 2012). Män föredrog att få information om diabetes typ 2 på internet medan 

kvinnor tyckte att sociala interaktiva utbildningsresurser var lärorika. Män beskrev att deras 

fruar var ett stort stöd gällande livsstilen medan kvinnor hade erfarenhet att deras män inte 

gav något stöd. Kvinnor hade erfarenhet av att andra kvinnor som döttrar, systrar och vänner 

var ett stort stöd. Oavsett positivt eller negativt stöd upplevde kvinnor mer inflytande från en 

större grupp människor i det sociala stödet. Patienter med diabetes typ 2 hade positiva 

erfarenheter av stöd från anhöriga (Mathew et al., 2012).  

3.3 Resultatsammanfatting  
Patienter med diabetes typ 2 och som har gått igenom en kritisk hjärtsjukom hade erfarenheter 

av att uppleva hopplöshet och trötthet. Självförtroendet hade en betydande roll i egenvården. 

Utbildning för patienter med diabetes typ 2 resulterade i att patienterna upplevde en ökad 

kunskap och medvetenhet kring egenvård. Utbildningen ledde till positiva kostförändringar 

som resulterade i viktnedgång och ett förbättrat blodsocker. Patienter med erfarenhet av 

diabetes typ 2 upplevde att kosten var svår att förändra. Partnern till patienten var stödjande 

gällande kost och motion. Matrestriktioner gjorde att sociala sammanhang kunde upplevas 

som obehagliga eftersom patienter inte själva kunde välja mat. Patienter som inte hade haft 

diabetes typ 2 under en längre tid eller blivit behandlade med insulin hade fått bättre 

information och upplevde en god hälsa.  
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Kvinnors erfarenheter vid diabetes typ 2 var att de hade lättare att prata om sin diabetes i 

sociala sammanhang. Män ansåg att var svårt att förena diabetes med sociala aktiviteter. 

Kvinnor ansåg att förändrade levnadsvanor för en bättre egenvård var en del av vardagen. 

Patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 var att de tvingades tänka på 

läkemedelsbehandling och livsstil vilket upplevdes som en förändring av identiteten. Att bli 

behandlad med insulin upplevdes som en stor chock och vikten av att bli informerad av detta i 

tidigt stadie var viktigt. Vid diagnostisering av diabetes typ 2 behövdes psykologisk och 

praktisk hjälp. 50% av alla överviktiga patienter med diabetes typ 2 upplevde att fysisk 

aktivitet inte utövades tillräckligt. Trots denna vetskap hade flertalet patienter ingen tydlig 

motivation till förändring. Livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2 var avgörande 

beroende på kön och kroppsvikt. Överviktiga kvinnor hade erfarenheter av att ha sämre 

livskvalitet och mer begränsningar i vardagen. Stöd till egenvård vid diabetes typ 2 

resulterade i ökat empowerment, självmedvetenhet och benägenhet för förändring. Patienter 

med lång erfarenhet av diabetes typ 2 ansågs ha bättre egenvård. Patienter med diabetes typ 2 

och depression var vanligt förekommande hos framförallt kvinnor och yngre patienter. Vid 

depression hade patienterna en sämre inställning till egenvård, självomsorg och en försämrad 

kontroll över diabetessjukdomen.  

4. Diskussion  

4. 1 Metoddiskussion 

4.1.1 Design 
Valet av en litteraturstudie med systematiska sökningar gjordes för att syftet skulle kunna 

besvaras, samt för att få en forskningsöversikt och för att sammanställa relevant kunskap som 

kan omsättas i praktiken. En annan anledning till varför en litteraturstudie gjordes var att 

översiktliga systematiska sökningar är den viktigaste delen inom evidensbaserad hälso- och 

sjukvård (Kristensson, 2014).  

4.1.2 Sökstrategi 

Det var en fördel att använda fritextsökningen eftersom vissa sökord inte fanns som 

ämnesord. En svaghet med fritextsökningen var att sökningen kunde ge irrelevanta artiklar. 

Sökningarna gjordes i databaserna MedLine och CINAHL eftersom det är inom området 

vårdvetenskap. Även databasen Psycinfo valdes eftersom den omfattar området psykologi och 

beteendevetenskap med ämnesområden som bland annat medicin. Genom att söka i flera olika 

databaser hittades relevant litteratur som svarade på syftet i olika perspektiv (Kristensson, 

2014). Ämnesordet “Diabetes Type 2” användes i alla sökningar för att få passande och 

lämpliga artiklar. Samtliga artiklar begränsades genom att vara publicerade inom en tidsram 

på 17 år (2000-2017). Litteraturstudien hade fått en högre kvalitet om tidsintervallet hade 

varit mer begränsat. Begränsningarna borde ha varit mellan 2010-2017 för att göra 

litteraturstudien så aktuell som möjligt eftersom att forskningen går framåt. Under 

sökprocessen fick den 11:e sökningen 1420 träffar. Antalet träffar berodde på att sökningen 

bara hade två ämnesord som inte begränsade sökningen tillräckligt. En så pass stor sökträff är 

en svaghet och därför inkluderades inga artiklar från den sökningen. Författarna är även 

medvetna om att innehållsrika artiklar kan ha missats i denna sökning. Sökord som 

livskvalitet och egenvård användes i sökningen trots att orden inte fanns i syftet. Detta val 

togs för att författarna hade förförståelse hur det kan vara att leva med diabetes typ 2. Denna 
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förförståelse var författarna omedvetna om när sökningen genomfördes. När författarna blev 

medvetna om förförståelsen diskuterades det om resultatet blev vinklat eller inte vilket det 

inte ansågs bli. För att sökningen skulle bli korrekt borde nyckelbegrepp från syftet 

identifieras tillsammans med inklusionskriterierna (Kristensson, 2014).  

4.1.3 Urval  

Metodens styrka var ämnets bredd. Diabetes typ 2 är ett aktivt forskningsområde och det har 

gjorts mycket forskning inom området som gjorde att det fanns en stor mängd artiklar. Det var 

inga problem att hitta relevant data till datainsamlingen. Anledningen till varför studier som 

hade exkluderat patienter under 18 år valdes var på grund av förförståelsen om att diabetes 

typ 2 oftast drabbar äldre. Urvalet gjordes enkelt utan några problem. Genom att välja både 

kvalitativa och kvantitativa studier fick data bearbetas med två olika analyser vilket var 

utmanande. Kvalitativa studier passade syftet eftersom studien avsåg att undersöka patientens 

levda erfarenheter. Genom att även inkludera kvantitativa studier också blev datainsamlingen 

bredare utifrån två olika aspekter (Borglin, 2017). Den numeriska datan från de kvantitativa 

studierna kompletterande textdatan från de kvalitativa studierna. Genom att använda båda 

metoderna kunde respektive metods begränsningar elimineras och respektive metods styrkor 

kvarstå. Om enbart kvalitativa studier hade inkluderats i litteraturstudien hade det 

förmodligen blivit lättare att granska och sammanställa eftersom resultatredovisningen i de 

olika ansatserna skiljer sig åt (Borglin, 2017). En svaghet i litteraturstudien kan vara att 

sökningarna kunde ha genomförts med ett snävare intervall mellan lästa titlar och lästa 

abstrakt. Trots att bra artiklar hittades till datainsamlingen hade sökningen kunnat göras 

utifrån en bättre sökstruktur.   

 

4.1.4 Värdering av studiernas kvalitét 

Litteraturstudiens resultat kan vara överförbart till vuxna patienter som har diabetes typ 2. 

Studierna är gjorda i I-länder och därför är inte studien överförbar till U-länder eftersom det 

är stor skillnad på hur vård bedrivs i I-länder och U-länder. För att kunna dra slutsatser i en 

litteraturstudie är det viktigt att artiklarna har bra mätinstrument eftersom att det betyder att 

studien håller hög kvalitet och för att få så hållbara resultat som möjligt (Kristensson, 2014). I 

ett fåtal kvantitativa artiklar som inkluderades i litteraturstudien var det svårt att tydligt hitta 

validitet och reliabilitet. 

 

Data som bearbetades var vetenskapligt publicerade texter av originalproduktion och 

primärkällor. Genom att inkludera artiklar som var rapporter och som var skrivna av 

professionella på ett vetenskapligt sätt eller hade genomgått peer review stärktes studiens 

kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 18 artiklar granskades kritiskt inför denna 

litteraturstudie. Efter granskningen bedömdes 16 artiklar ha god kvalitet medan två artiklar 

med låg kvalité och relevans exkluderades från studien. Därefter gjordes ytterligare en 

gallring av artiklarna som resulterade i tio artiklar till studiens resultat. Alla tio artiklar hade 

en hög kvalitet vilket i sin tur även stärkte litteraturstudiens kvalitet. Artiklarna exkluderades 

för att en var genomförd under 1990-talet och för att den andra artikeln inte hade ett 

representativt urval. Populationen hade för få kvinnor och därför kunde inte studien 

generaliseras (Kristensson, 2014). 
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4.1.5 Dataanalys och granskning 
En integrerad innehållsanalys valdes för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt 

(Kristensson, 2014). Nackdelarna var att analysen tog lång tid på grund av att författarna inte 

var bekanta med denna typ av analys sedan tidigare. Svårigheter uppstod när resultatet skulle 

placeras under kategorier eftersom artiklarnas resultat passade under flera olika kategorier. 

Resultaten lästes igenom en gång till för att verkligen kunna identifiera vilka kategorier som 

passade bäst. Fördelen med integrerad analys var att resultatet presenterades på ett 

överskådligt sätt och resultatet blev enkelt att förstå. Den integrerade analysen upplevdes vara 

lämplig för studiedesignen och att den var enkel att följa. Däremot upplevdes frågorna i 

granskningsprocessen vara svåra att tolka ibland. Det innebar att resultatet kunde ha blivit 

påverkat av granskningen av artiklarnas kvalitet. För att undvika risken för plagiat eller 

förvrängning av artiklarna lästes och granskades alla artiklar av båda författarna (Kjellström, 

2017). Författarna valde att inte redovisa resultatet i tabeller eftersom det bestod av både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Om den kvantitativa datan hade redovisats i tabeller hade 

det kvantitativa resultatet blivit tydligare att förstå. Eftersom denna litteraturstudie 

inkluderade bägge analysmetoderna valdes resultatet att redovisas i löpande text för att få en 

bättre helhetsbild (Kristensson, 2014).  

4.1.6 Forskningsetiska överväganden 

Ett fåtal artiklar saknade etiska godkännanden skrivet i texten. Istället fick tidskrifternas 

hemsida noggrant undersökas där ett etiskt godkännande hittades. Författarna till 

litteraturstudien ansåg att artiklarna borde ha haft en tydligare beskrivning om de etiska 

resonemangen för att öka trovärdigheten. Artiklarna borde ha utvecklat etiken mer istället för 

att bara nämna det etiska godkännandet. Det hade varit intressant att få information om vilka 

kriterier som uppfylldes och varför studien blev etiskt godkänd. Författarna ansåg detta som 

en viktig aspekt och detta hade ytterligare ökat trovärdigheten. När artiklarna granskades och 

lästes påträffades en uppdelning av människor beroende på vilken hudfärg de hade. 

Populationen delades in i “White” och “Dark”. Syftet till denna uppdelning kändes irrelevant i 

studierna. För att göra studierna mer etiskt korrekta anser författarna att de borde ha använt 

sig av ”Bakgrund från annan etnicitet” istället eftersom alla ska behandlas likadant i vården 

(Socialstyrelsen, 2010). Denna uppdelning av människors hudfärg förekom i en av artiklarna 

från USA. Författarna menar på att det kan bero på landets historia och att det fortfarande kan 

finnas kvar vissa kontroversiella tankar kring detta.  

 

Författarna hade förförståelse i ämnet innan studiens start. Under studieprocessen var de 

medvetna om förförståelsen efter att författarna hade diskuterat om den. När forskning 

bedrivs krävs en medvetenhet om sina egna begränsningar för att inte riskera eventuella 

feltolkningar av forskningsresultat (Kjellström, 2017). Eftersom författarna hade tidigare 

kunskap om diabetes typ 2 kunde datamaterialet granskas kritiskt. Nackdelen var att 

författarna upplevdes vara kritiska till resultatet i litteraturstudien eftersom författarna hade 

kunskap sedan tidigare och hade då en förmåga att jämföra kunskaperna. Litteraturstudien 

bedömdes uppfylla de vetenskapliga kraven eftersom den granskades kritiskt av båda 

författarna utifrån källkritiska, argumentativa och metodologiska aspekter.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Olika erfarenheter ur ett könsperspektiv 

Resultatet i studien visade att det fanns en skillnad mellan könen gällande vuxna patienters 

erfarenheter. Intressanta fynd identifierades i form av att kvinnor hade lättare att prata om sin 

diagnos i sociala sammanhang. Mäns erfarenheter av att förena diabetes med sociala 

aktiviteter ansågs vara svårt (Mathew et al., 2012). Överviktiga kvinnor upplevde sämre 

livskvalitet än vad överviktiga män gjorde (Svenningsson et al., 2011). Denna skillnad mellan 

könen menade på att kvinnor hade sämre erfarenheter av diabetes typ 2 än vad män hade. 

Kvinnor upplevde andra känslor än vad män gjorde. Enligt Ågård et al. (2015) från tidigare 

forskning påverkades det dagliga livet av att få diagnosen diabetes typ 2. Livet krävde mer 

struktur och kunde upplevas som begränsat. Det fanns patienter som inte såg diabetes typ 2 

som en allvarlig sjukdom och som inte påverkade livsstilen. Ny forskning av Rosiek, 

Kornatowski, Frackowiak-Maciejewska, Rosiek-Kryszewska, Wyzgowski och Leksowski 

(2016) visar att män med diabetes typ 2 har en högre tillfredsställelse i livet än kvinnor. Till 

skillnad mot mäns upplevelser, upplever kvinnor att det är lättare att leva med diabetes typ 2 

(Rosiek et al., 2016).  

 

Sammanfattningsvis påverkas livet vid diabetes typ 2 för både kvinnor och män. Till skillnad 

från tidigare forskning menar ny forskning att kvinnors upplevelser av att leva med diabetes 

typ 2 har förbättrats. Eftersom att män har svårare att öppna upp sig vid diabetes typ 2 än vad 

kvinnor har, anser författarna att det bör finnas tydligare strategier kring hur bemötandet och 

omvårdnaden av detta problem ska hanteras. För att båda könen ska upprätthålla en god hälsa 

vid diabetes typ 2 bör omvårdnaden vara individanpassad eftersom erfarenheter kan vara 

olika. Författarna anser att förbättringsarbetet i vården måste fortsätta för att livskvaliteten 

och livserfarenheter ska förbättras hos framförallt kvinnor med diabetes typ 2. Kvinnors hälsa 

vid diabetes typ 2 bör upplysas mer i vården. Eftersom mäns upplevelser av diabetes typ 2 

kan skilja sig åt bör ämnet utforskas mer noggrant varför denna könsskillnad förekommer.  

4.2.2 Livsstil 

Resultatet i studien kom fram till att patienter med diabetes typ 2 upplevde att en hälsosam 

livsstil var svår att upprätthålla. Livsstilsförändringar var en kamp att besegra (Hood et al., 

2009). Många patienter hade erfarenhet av att vardagen blev begränsad och att de levde i en 

förnekelse. Enligt Wellard et al. (2014) upplevde överviktiga patienter att smala dietister hade 

svårt att känna empati vilket försämrade kommunikationen. Tidigare forskning visade på att 

genom att göra flera livsstilsförändringar samtidigt kan patienter med diabetes typ 2 få en 

förbättrad livskvalitet enligt Malpass et al. (2008). Fysisk aktivitet hade en positiv effekt på 

andra beteenden till exempel förändrade kostvanor. Patienter behövde bli informerade för att 

förstå vikten av fysisk aktivitet och för att förstå vilka positiva effekter det medför (Malpass 

et al., 2008). Ny forskning säger att patienter med diabetes typ 2 blir rekommenderade 

livsstilsförändring men att det inte behöver göras. Behovet finns inte eftersom diabetes typ 2 

inte är en allvarlig sjukdom eller att inga komplikationer har uppstått. Livsstilsförändringar 

görs inte förrän komplikationerna har uppstått och det är en stor utmaning för vården (Van 

Puffelen, Heijmans, Rijken, Rutten, Nijpels & Schellevis, 2015).  

 

För att livsstilsförändringar ska utföras innan komplikationer uppstår bör vården fortsätta att 

uppmuntra patienter med diabetes typ 2 till att göra en livsstilsförändring direkt efter 

diagnostisering. Eftersom många patienter lever i förnekelse är utbildning och information 

viktigt. Författarna anser att flera livsstilsförändringar samtidigt kan vara överväldigande och 
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att det kan leda till en total förändring av livet. Livsstilen är avgörande för en god hälsa och 

kan ta lång tid. Sjuksköterskan har en central roll för patienten som genomgår en 

livsstilsförändring. Andra professioner bör även involveras för att ge patienten bästa möjliga 

förutsättningar för en god hälsa. Författarnas intresse väcktes gällande överviktiga patienters 

erfarenhet av smala dietister. Patienter menade på att kommunikationen blev sämre och att de 

upplevde att smala dietister hade svårt att känna empati. Orsaken till detta hade varit 

intressant att belysa. Eftersom att sjuksköterskan har en central roll i livsstilsförändring bör 

detta finnas med i åtanken. Smala sjuksköterskor kan möjligtvis uppfattas på liknande sätt.  

 

4.2.3 Egenvård 

Resultatet visade att patienter med diabetes typ 2 hade erfarenheter av egenvård. Ökad 

kunskap, medvetenhet och utbildning resulterade till en bättre egenvård. Patienter hade 

erfarenhet av en ökad känsla av personligt ansvar efter utbildning om sjukdomen (Whitehead 

et al., 2016). Ett högt empowerment hos patienter med diabetes typ 2 var associerad med ett 

bra och långvarigt stöd från anhöriga och vårdpersonal (Isaksson et al., 2014). Tidigare 

forskning visade att patienter med erfarenhet av diabetes typ 2 antydde att det var svårt att 

anpassa sig till egenvården som krävs för sjukdomens kroniska tillstånd. Stöd för egenvård 

behövdes från vårdpersonal och anhöriga. Fokus borde ligga på patienten och patientens 

enskilda behov (Handley et al., 2010). Enligt Williams, Walker, Lynch, Voronca och Egede 

(2015) menar på att ny forskning om patienter med diabetes typ 2 och som har en kognitiv 

nedsättning är associerad med sämre egenvård. Stress har en negativ inverkan av egenvården 

och även bristfällig kunskap. Patienter med nedsatt egenvård upplever en känsla av 

kontrollförlust. Anledningen till att ny forskning tar upp stress i samband med egenvård bör 

vara för att dagens samhälle är mer stressat och att egenvård då nedprioriteras anser 

författarna. Stress bör först behandlas för att egenvården ska kunna förbättras.  

 

Begreppet self-efficacy nämns ofta i samband med egenvård. Self-efficacy innebär patientens 

förmåga till att hantera egenvård vid sjukdom. Studien av Jayarani Premkumar, (2016) visar 

att patienter med diabetes typ 2 har varierande erfarenheter av self-efficacy. Förändrat 

beteende och rutinmässiga vårdkontakter vid diabetes typ 2 ökar patienters förtroende till 

självhantering och egenvård av sjukdomen. Det ökade förtroendet förbättrar patienters 

beteende kring egenvård. Författarna anser att begreppet self-efficacy har en central roll i 

egenvården hos patienter med diabetes typ 2. Bristfällig kunskap om egenvård leder till 

försämrad self-efficacy. Detta bör vården dra nytta av genom att uppmuntra till utbildning och 

kunskap för att öka medvetenheten kring egenvård för patienter med diabetes typ 2. Detta 

medför också att patienters self-efficacy förbättras. 

5. Slutsatser 
Resultatet av litteraturstudien visar att vuxna patienter med diabetes typ 2 har varierande 

erfarenheter av att leva med sjukdomen. En erfarenhet relaterat till sjukdomen kan vara 

känslomässiga reaktioner. I litteraturstudien framkommer aspekter av egenvård, 

livsstilsförändring, depression och att upplevelserna av att leva med diabetes typ 2 skiljer sig 

åt bland kvinnor och män. Stöd till egenvård visas vara viktigt. Patienter med diabetes typ 2 

behöver stöd för att upprätthålla en eventuell livsstilsförändring som kan upplevas besvärligt 

och energikrävande. Patienter med både depression och diabetes typ 2 behöver mer stöd till 

egenvård än patienter som inte lider av depression. Kvinnors erfarenhet av att leva med 
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diabetes typ 2 har förbättrats. Omvårdnaden runt patienter med diabetes typ 2 bör vara 

individanpassad. Varje individ har enskilda behov som behöver beaktas för en god vård.  

6. Kliniska implikationer 
Denna litteraturstudie kan bidra till en bättre förståelse över hur patienters erfarenheter är att 

leva med diabetes typ 2 vilket kan fördjupa kunskapsläget. Litteraturstudien kan komma till 

nytta och vara värdefull för vårdpersonal, anhöriga och patienter med diabetes typ 2. Om 

patienters anhöriga blir informerade kan de möta och stödja med en förståelig omtanke. Både 

patienter och anhöriga kan dra fördelar av detta. Om patienter med diabetes typ 2 får en ökad 

kunskap om hur andra upplever sjukdomen kan patienter kommunicera och ta hjälp av 

varandra. Kunskapen kan användas på olika sätt och komma till nytta även för samhället 

genom att informera barn i tidig ålder om riskfaktorer som bidrar till sjukdomen. På så sätt 

kan samhället arbeta mer preventivt vilket kan bli fördelaktigt för bland annat samhällets 

ekonomi. Genom att lyfta fram vilka bekymmer och besvär en patient med diabetes typ 2 kan 

erfara så kan välbefinnandet, hälsan och livskvalitén stödjas vilket kan leda till förbättring hos 

patienter. Detta kan i sin tur leda till att sjuksköterskans omvårdnad till patientens behov 

uppmärksammas och att vården kan bli mer personcentrerad. Det är tydligt att livskvaliteten 

försämras vid diabetes typ 2 och därför krävs ett större preventivt omvårdnadsarbete och en 

större förståelse i bemötande av patienter med diabetes typ 2.  

7. Fortsatt forskning 
Patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 kräver fortsatt forskning eftersom att 

sjukdomen ökar i Sverige. Patienter med diabetes typ 2 är en stor grupp som lever med en 

ohälsosam livsstil som går att förändra med stöd från sjuksköterskans kunskap om diabetes 

typ 2. Patienter med diabetes typ 2 förekommer inom en stor del av olika vårdinrättningar och 

därför är det angeläget att belysa deras erfarenheter ytterligare. Fortsatt forskning bör även 

undersöka orsaken till varför egenvården försämras vid depression i samband med diabetes 

typ 2. Anledningen till varför livsstilen hos patienter med diabetes typ 2 inte förändras trots 

vetenskapen om dess positiva effekt bör även upplysas och identifieras. Författarna tycker att 

det är ett dilemma att patienter har negativa erfarenheter av sjukdomen, trots att mycket 

forskning redan finns. Anledningen till varför kvinnor och män har olika erfarenheter av 

diabetes typ 2 bör forskas vidare på. Överviktiga patienter med diabetes typ 2 upplever att 

smala dietister gör kommunikationen svårare. Fortsatt forskning bör bedrivas på varför 

kroppsstorleken är avgörande. 
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kunnande, diabetes 
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icke-depressiva patienter med 
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studie. 

Styrkor: Godkänt av 
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Svagheter: Med tanke på stor 

skillnad i antal deltagare som 

var deprimerade eller inte, kan 

det då generaliseras?  

 

Resultat: Det är vanligt 

förekommande att patienter 

med diabetes typ 2 har 

problematik med depression. 

Patienternas hälsa och diabetes 

kan påverkas negativt av 

depressionen eftersom 

kontrollen och egenvården för 

diabetessjukdomen försämras.   

 

                 

             

         

 

 



 
 

23 

Hood. G., Huber. J., 

Gustaffsson. U., Scambler. S. & 

Asimakopoulou. K. (2009). 

With age comes wisdom almost 

always too late’: older adults’ 

experiences of type 2 diabetes 
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28. doi: 10.1002/edn.128 

England.  

 

Syftet med studie var att lyfta 

fram och förstå erfarenheterna 

hos äldre vuxna som har haft 

typ 2-diabetes i cirka 20 år. 

 

Population: Inbjudan till 121 st. 

28 st deltog. 

Inklusionskriterier: Hade en 

registrerad diabetes typ 2 

diagnos i över 20 år och kunde 

förstå både muntlig och skriftlig 

engelska fick delta.  

Exklusionskriterier: 

Demensdiagnos.  

Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval. Deltagarna 

valdes ut genom inspektion av 

journaler och blev på så sätt 

inbjudna.  

Urval: Medelåldern: 70 år. 68% 

var män. Samtliga var brittisk 

arbetarklass.  Bortfall blev en st 

dog och två st fick 

demensdiagnos. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

och två st kvantitativa 

frågeformulär.  

Analysmetod:  

Kvalitativ studie. 

Styrkor: Informerat samtycke 

lämnades i samband med 

rekryteringen till studien. En 

forskare med lång erfarenhet 

utförde intervjuerna. 

Intervjuerna gjordes i 

deltagarnas hem = trygg miljö. 

Familjemedlemmar fick också 

delta. Etiskt godkänt brev 

skickades ut innan deltagande. 

Hög trovärdighet. Bra citat som 

gör analysen trovärdig.  

Svagheter: Beskriver vita 

människor, diskriminerande? 

Ingen tydlighet vad för typ av 

frågor ställdes i 

frågeformulären och vad vilket 

frågor i intervjun. 

 

 

Resultat: Patienter med diabetes 

typ 2 anser att psykologisk och 

praktisk hjälp behövs vid 

diagnostisering och att fokuset 

inte bara ligger på de negativa 

konsekvenserna av sjukdomen.  

Anledning till att patienterna 

levde i förnekelse är att diabetes 

typ 2 inte syns utanpå och att 

människor runt omkring inte 

kan se. Att bli behandlad med 

insulin hade kommit som stor 

chock för vissa och därför 

ansåg de vikten av att bli 

informerad om detta i tidigt 

stadie och inte bara om diabetes 

typ 2 diagnosen. Att bli 

behandlad med insulin hade 

kommit som stor chock för 

vissa och därför ansåg de vikten 

av att bli informerad om detta i 

tidigt stadie och inte bara om 

diabetes typ 2 diagnosen. Efter 

att ha haft diabetes över en lång 

tid kunde patienterna se tillbaka 

och numera uppleva att de 
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känner sin egen kropp, vilket 

leder till en mer positiv bild av 

sjukdomen. 

 

 

Isaksson, U., Hajdarevic., 

Abramsson, M., Stenvall, J., & 

Hörnsten, Å. (2014). Diabetes 

empowerment and needs for 

self-management support 

among people with type 2 

diabetes in a rural inland 

community in northern Sweden. 

Nordic College of Caring 

Science, 29(3), 521-527. doi: 

10.1111/scs.12185 

Sverige. 

Syftet med denna studie var att 

beskriva erfarenheter och 

egenmakt av diabetes, 

självhanteringsförmåga och 

behov av självhanteringsstöd 

bland människor med typ 2 

diabetes i ett nordligt 

landsbygdssamhälle i Sverige. 

 

Population: 220 blev inbjudna. 

159 st deltog.  

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad med diabetes 

typ 2. Bosatt i en lantlig 

kommun i norra Sverige.  

Exklusionskriteier: Ingen 

kognitiv svikt eller att de bodde 

på speciella boenden.  

Urval: 70,5% var män och 

29,5% var kvinnor. 

Medelåldern var 64,4 år.  

Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval. 

Rekryterades in via ett 

diagnossystem kopplat till ett 

journalsystem. Bjöds in via 

brev.  

Datainsamlingsmetod: För att 

testa skillnader i grupper 

användes Chi-square test. En 

Styrkor: Tydlig mall för hur 

frågorna var ställdes och hur 

patienterna fick svara. Alla i 

norra Sverige som hade 

inklusionskriterier blev 

inbjudna. Frågeformuläret 

ansågs vara pålitligt och giltigt.  

Svagheter: Enkäten hade inte 

frågor angående 

socioekonomiska situationen 

vilket hade varit intressant för 

att kunna dra slutsatser kring 

den socioekonomiska 

situationen vid diabetes typ 2. 

Ingen tydlig information o m 

bortfall. Otydlighet 

instrumenten hög validitet och 

reliabilitet. 

Resultat: En hög empowerment 

hos patienter med diabetes typ 2 

är associerad med ett bra och 

långvarigt stöd från 

vårdpersonal och släktingar. 

Det förekommer skillnader av 

behov vid självhanteringen. 

Både patienter som är 

nydiagnostiserade och har haft 

diabetes typ 2 i flera år behöver 

stöd.  
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linjär regressionsanalys 

utfördes för att utforska 

föreningar mellan den 

oberoende variabeln diabetes 

förmågan och oberoende 

variabler. Ett frågeformulär 

fylldes i av deltagarna. 

Analysmetod: Kvantitativ 

studie.   

 

Linmans. J. J., André 

Knottnerus. J., & Spigt. M. 

(2015). How motivated are 

patients with type 2 diabetes to 

change their lifestyle? A survey 

among patients and healthcare 

professionals. Primary Care 

Diabetes Europe, 9(6), 439-

445. 

doi:10.1016/j.pcd.2015.02.001 

Nederländerna.              

 

Syftet med denna studie var 

därför att undersöka 

motivationen att förändra 

livsstil hos patienter med 

diabetes type 2 i primärvården 

och att bedöma huruvida 

patienter och vårdpersonal hade 

liknande motivering 

uppskattningar 

Population: 141 st. 

Inklusionskriterier: Alla 

patienter i primärvården med 

typ 2-diabetes som hade ett 

regelbundet kvartalsvis samråd 

med en diabetessjuksköterska, 

som kunde läsa nederländska 

språket och inte var fysiskt 

funktionshindrade fick delta. 

Exklusionskriterier: Ingen 

funktionsnedsättning.  

Urvalsförfarande: 10 

vårdcentraler i södra 

Nederländerna kontaktades och 

därefter gjordes ett 

slumpmässigt urval på 150 st. 

Styrkor: Alla tecknade ett etiskt 

samtyckesformulär. Litet 

bortfall.  

Svagheter: Frågorna kring 

livsstil handlade om kost och 

motion, men hade det inte varit 

intressant att veta något om 

sömnen tex? Patienterna valdes 

ut av diabetessjuksköterskan 

vilket hade kunnat resulterat i 

bias. Otydligt kring validitet 

och reliabilitet angående 

instrumenten som använts. 

Resultat: Många patienter med 

diabetes typ 2 upplevde att 

deras förmåga av fysisk 

aktivitet var otillräcklig. Ca 

hälften var intresserade att göra 

en livsstilsförändring. Patienter 

med diabetes typ 2 och hade 

övervikt ansåg att den fysisk 

aktiviteten var otillräcklig. 

Trots vetskap om detta 

övervägde hälften av 

patienterna ingen tydlig 

motivation till förändring. 

Patienterna upplevde i samtal 

med sjuksköterskan att samtal 
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Urval: 50 kvinnor och 91 män. 

Medelåldern var 64,2 år och 

medelsnittet för diagnosen var 

7,6 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär i en 

observationsstudie. Information 

om exempel bukomfång och 

glukos hämtades från 

elektroniska journaler. 

Deskriptiv statistik.  

Analysmetod: Kvantitativ 

studie. 

om livsstil kom upp men ingen 

tydliga råd gavs. 
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Mathew, R., Gucciardi, E., De 

Melo, M., & Barata, P. (2012). 

Self-management experiences 

among men and women with 

type 2 diabetes mellitus: a 

qualitative analysis. BMC 

Family Practice, 13(122), 1-12. 

doi:10.1186/1471-2296-13-122 

Canada. 

Syftet med studien är att på ett 

bättre sätt förstå skillnader i 

diabetes hantering, specifika 

behov, hinder och utmaningar 

hos kvinnor och män som lever 

med diabetes typ 2.  

 

Population: 35 st. 

Inklusionskriterier: Kan 

engelska. Diagnostiserad 

diabetes typ 2.  

Exklusionskriterier: Gravida 

eller gick på dialysbehandling. 

Urvalsförfarande: Inbjudna via 

telefon.  

Urval: Medelålder är 57 år. 

51% kvinnor och 49% män.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjustudie.  

Transkriberade texten från 

intervjuerna till Nvivo 2.0. 

Förvarades i säkra hårddiskar 

(konfidentialitet). Induktiv 

datadriven tematisk analys för 

att undersöka viktiga ämnen. 

Analysmetod:  

Kvalitativ studie. 

Styrkor: Tydlig motivering till 

studieteknik. Forskargruppen 

tog upp frågor om noggrannhet 

och trovärdighet utifrån en 

kvalitetsram. Stor population. 

Bra citat som gör artikeln 

trovärdig.  

Svagheter:  

Kan telefonintervjuer och 

fokusgruppsintervjuer ge olika 

svar? Gruppåverkan? Otydligt 

hur deltagarna rekryterades. 

Ingen information om bortfall. 

Ingen tydlighet hur frågorna 

ställdes i intervjun.  

Från Canada? 

 

Resultat: Kvinnor hade lättare 

att öppna sig gällande sin 

diagnos än vad män hade i 

sociala miljöer. Män hade svårt 

att berätta om sin diagnos för 

familj och vänner. Vid 

diagnostisering kände kvinnor 

sorg och besvikelse medans 

män kände mer livshotande 

följder. Män hade svårare att 

utföra egenvård och ändra 

livsstilen än vad kvinnor hade. 

Både män och kvinnor hittade 

deras sätt gällande kosten som 

gjorde att de kunde få kontroll 

på blodsockernivån. Kvinnor 

hade svårare att acceptera 

livsmedelsrestrektioner än män. 
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Orvik, E., Ribu, L., & 

Johansen, OE. (2010). Spouses 

educational needs and 

perceptions of health in partners 

with type 2 diabetes. EDN 

Autumn, 7(2), 63-69. 

doi:10.1002/edn.159 

Norge. 

Syftet med studien var att 

undersöka makarnas behov av 

information om diabetes typ 2 

och deras uppfattning om hur 

hälsa förändras hos sin partner 

med diabetes typ 2 relaterade 

till förändringar i objektiva och 

subjektiva mätvärden. 

 

Population: 67 par. 134 st. 

Slutligen var 52 par kvar. 104 

st. Inklusionskriterier: En i 

förhållandet var diagnostiserad 

med diabetes typ 2 och hade en 

partner. Exklusionskriterier: ??  

Urvalsförfarande: Blev 

inbjuden genom brev.  

Urval: 67 par från början. 52 

par i den slutliga analysen 

(77%).  

Datainsamlingsmetod: 

Tvärsnittsstudie. Hemskickade 

enkäter. En för patienten och en 

för makan eller maken. 

Statistisk analys.   

Analysmetod: Kvantitativ 

studie. 

Styrkor: Följde objektiva och 

subjektiva parametrar i 

analysen.  

Tydligt vad enkäterna innehöll 

för frågor. Lättförståeliga 

tabeller. Litet bortfall. Validitet 

och reliabilitet gällande 

instrumenten.   

Svagheter: Finns ingen 

tydlighet kring inklusion- och 

exklusionskriterier. Stod att det 

var nämnt tidigare i texten men 

hittade ingenting. Ingen 

tydlighet kring hur urvalet 

gjordes, hade alla lika stor 

chans att komma med i studien? 

Hade varit intressant att veta 

deras relation till varandra. 

Bodde de ihop så att de 

påverkade varandra? Det 

framkom inte heller när de 

insjuknat i diabetes typ 2. 

Resultat: Vid insjuknande av 

diabetes typ 2 visade sig vara 

viktigt för partners att få 

information kring sjukdomen. 

Både patienten och partnern till 

patienten har samma tolkning 

av hälsan hos patienten med 

diabetes typ 2. Hos patienter 

med diabetes typ 2 som hade 

god hälsa visade sig att 

patienterna hade mer 

information om sin sjukdom, 

kort varaktighet av sjukdomen 

och inte var behandlade med 

insulin. 

 

 

 

 



 
 

29 

Svenningsson, I., Marklund, B., 

Attvall., & Gedda, B. (2011). 

Type 2 diabetes: perceptions of 

quality of life and attitudes 

towards diabetes from a gender 

perspective. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 

25(4), 688-695. 

doi:10.1111/j.1471-

6712.2011.00879.x 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

jämföra överviktiga och 

normalviktiga människor med 

diabetes typ 2, med fokus på 

deras attityd mot sjukdomen, 

livskvalitet, och utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

Population: 287 st.  

Inklusionskriterier: Ålder 30-75 

år med diagnosen diabetes typ 

2. Normalviktiga BMI 18,5-25 

och överviktiga BMI 30-40. 

Exklusionskriterier: ?? 

Urvalsförfarande: Patienterna 

blev inbjudna av 

diabetessjuksköterskan vid 

mottagningsbesök men det 

räckte inte, därför användes 

lokala diabetesregister i västra 

Sverige. Slumpmässigt urval.  

Urval: 122 kvinnor och 165 

män. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär, Mann-Whitney 

U-test. Tvärsnittsstudie. 

Statistisk analys.   

Analysmetod:  

Kvantitativ studie. 

Styrkor: För att undvika bias 

gjordes en undersökning av 

födelsedatumen så vissa 

personer inte inkluderas två 

gånger eftersom två urval 

gjordes. Stort urval. Alla 

instrument hade hög reliabilitet 

och validitet. Stort urval. 

Tittade på deltagarnas 

subjektiva upplevelser av 

exempel psykologiskt 

välbefinnande.   

Svagheter: Behandlingssätt och 

hur länge personerna var 

diagnostiserade var inget som 

lades någon stor vikt på. Kan 

uppfattningen vara olika om 

man behandlas med tex. insulin 

eller inte? Inga tydliga 

exklusionskriterier. Inga 

uppgifter om något bortfall. 

Resultat: Det förekommer en 

könsskillnad gällande 

livskvalitén hos patienter med 

typ 2 diabetes. Det är 

framförallt överviktiga kvinnor 

som har betydligt lägre 

livskvalité än överviktiga män. 

Kvinnor med övervikt kan 

känna lägre välbefinnande och 

mer smärta, samt uppleva mer 

fysiska och psykiska problem 

jämfört med överviktiga män 

med diabetes typ.  
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Wellard, J.A., Rennie, S., & 

King, R. (2014). Perception of 

people with type 2 diabetes 

about self-management and the 

efficacy of community based 

services. Contemporary Nurse, 

29(2), 218-226. doi: 

10.5172/conu.673.29.2.218 

Australia. 

Studien utforskade problem för 

personer med diabetes typ 2 

som har erfarenhet av själv 

hanteringsförmåga och tillgång 

till samhällsbaserade tjänster.  

 

Population: 4 st. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad med diabetes 

type 2 de senaste två åren, bor i 

Victoria och förstår engelska. 

Exklusionskriterier: ?? 

Urvalsförfarande: Reklam i 

lokal tidning, alltså 

slumpmässigt urval.  

Urval: 4 st, 55-65 år, tre 

kvinnor och en man. 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer för 

att förstå deltagarnas 

perspektiv. Transkriberad text 

från inspelade intervjuer.  

Analysmetod: Kvalitativ studie. 

Styrkor: Bra information om 

konfidentialitet. Intervjuerna 

utfördes på samma ställe så att 

miljön var lika för alla 

deltagare. En strategi för att 

använda sammanfattande 

kommentarer i intervjuerna 

antogs som ett sätt att validera 

data, där intervjuarens tolkning 

av deltagarnas synvinkel 

bekräftades. En reflekterande 

forskning journal användes 

också för att registrera 

deltagarnas icke-verbala 

signaler och intervjuarens 

intryck. Tydliga citat i 

resultatdelen.  

Svagheter: 4 intervjuer, räcker 

det för mättnad? Kan den vara 

trovärdig med tanke på 4 

deltagare? Dock är resultatet 

tydligt beskrivet.  

Inga tydliga 

exklusionskriterier.   

Resultat: Att förändra kosten 

vid diabetes typ 2 upplevdes 

svårt. Stöd och uppmuntran av 

anhöriga beskrevs som en 

viktig del för patienterna. Med 

tanke på att diabetes typ 2 har 

genetiska faktorer oroade 

många patienter sig för sina 

familjemedlemmar. Sociala 

sammanhang upplevdes som 

obehagliga då patienterna inte 

själv alltid hade möjlighet att 

välja mat. 
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Whitehead. C. L., Crowe. T. 

M., Carter. D. J., Maskill. R. 

V., Carlyle. D., Bugge. C., & 

Frampton. M. A. C. (2016). A 

nurse-led interdisciplinary 

approach to promote self-

management of type 2 diabetes: 

a process evaluation of post-

intervention experiences. 

Journal of Evaluation Clinical 

Practice, 23(2), 264-271. doi: 

10.1111/jep.12594 

Australien. 

Syftet med studien var att 

undersöka acceptansen om 

intervention och få insikt i 

människors erfarenheter att 

genomföra intervention under 

sex månader.  

 

Population: 73 st var med i 

interventionen. 27 st valdes ut. 

Inklusionskriterier: Deltagarna 

skulle vara 18 år eller äldre. Ha 

diagnosen diabetes typ 2 i minst 

12 månader och ha ett för högt 

HbA1c.  

Exklusionskriterier: Icke 

engelsktalande. Gravida. 

Kortvariga eller långvariga 

medicinska tillstånd. Har ej fått 

deltagit i en diabetesutbildning 

de senaste 12 månaderna.  

Urvalsförfarande: Deltagarna 

valdes ut avsiktligt efter ålder 

och tid sedan diagnosen för att 

säkerställa representation över 

de tre variablerna. 

Bekvämlighetsurval.  

Urval: 13 st kvinnor och 14 st 

män. Åldern var 43-65 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer 

med öppna frågor 3 och 6 

månader efter utbildningen 

samt kvantitativ data 

Styrkor: Granskad av en 

rådgivande grupp. Noggrann 

beskrivning transkribering av 

intervjuerna. Alla som deltog i 

studien fick efteråt 

tillhandahålla skriftlig 

återkoppling om interventionen. 

Många bra citat i resultatet. 

Känns trovärdigt.  

Svagheter: 

Nämns ingenting om 

förförståelse. 73 st var med i 

interventionen men bara 27 st 

blev intervjuade = stort bortfall. 

Ingen tydlighet kring vad för 

kvantitativ data som 

insamlades. Hade varit 

intressant att veta vad för frågor 

som var med i formuläret. 

Resultat: Utbildning om 

självhantering för patienter med 

diabetes typ 2 är viktigt. 

Patienternas kunskap och 

medvetenhet ökar och de 

upplever ökad känsla av 

personligt ansvar. Patienten blir 

självsäkrare och kunnigare 

kring sin sjukdom. Däremot kan 

de uppleva frustration när de 

inte lyckas bibehålla den 

hälsosamma livsstilen som 

rekommenderas.  
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insamlades. Tematisk analys 

som organiserar, tolkar och 

beskriver kvalitativ data.  

Analysmetod: Kvalitativ studie. 

 

Wu, C-J., Chang, M.C., & 

McDowell, J. (2006). 

Perspectives of patients with 

type 2 diabetes following a 

critical cardiac event - an 

interpretative approach. The 

Authors Journal compilation, 

17(5A), 16-24. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2006.01926.x 

Australien.  

 

Syftet med studien är att få en 

fördjupad förståelse av 

betydelsen för patienter med 

typ 2 diabetes av att vara 

på sjukhus p.g.a. en kritisk 

hjärthändelse och därefter 

hantera sina begränsningar 

hemma. 

 

Population: 9 st. 

Inklusionskriterier: Personerna 

skulle haft diagnosen diabetes 

typ 2 i minst ett år, genomgått 

en kritisk hjärthändelse, bo i 

studieorten, och de skulle kunna 

läsa och kommunicera på 

engelska. 

Exklusionskriterier: Personer 

som bodde utanför studieorten 

sorterades bort. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. Patienter 

identifierades från journaler, 

samt rekryterades i samband 

med provtagningar. 

Urval: 6 kvinnor och 3 män. 

Åldrar mellan 59-85. 

Medelålder 68. 

Insamlingsmetod: Intervjuer, 

likadana öppna frågor. 

Styrkor: Ett ämne som det inte 

finns så mycket forskning 

inom. Tydlig struktur, studien 

är medveten om felkällorna. 

Antal inkluderade deltagare 

bestämdes av datamättnad. 

Känns trovärdig. Trovärdiga 

citat.  

Svagheter: Nämns inget om 

bortfall. Hur många blev 

tillfrågade att vara med? 

Deltagarna var inte 

representativa för alla olika 

stadier av sjukdomen.  

Krävs mer forskning inom 

området.  

Deltagarna hann inte få hem all 

transkriptet material, och kunde 

därför inte korrigera eventuellt 

missförstådda svar. Otydlighet 

Resultat: Självförtroende, 

förtroende för vårdpersonal, 

känslor av hopplöshet och 

trötthet är faktorer som 

påverkar hälsan hos patienter 

med diabetes och hjärtsjukdom. 

Brist på förtroende för 

vårdpersonal påverkar 

behandlingens compliance. 

Självförtroendet påverkar 

egenvården hos patienter med 

diabetes. Patienter med både 

diabetes och hjärtsjukdom 

upplevde oro kring sin förmåga 

att hantera begränsningar i 

vardagen. 
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Kvalitativ studie.  

 

om forskaren gjorde 

intervjuerna. 

 

  


