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Sammanfattning    
 
Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppens bukspottskörtel förlorar 
sin förmåga att producera insulin eller då kroppens celler har blivit resistenta mot 
insulin. Sjukdomen kan innebära en stor omställning i livet, vilket kan ställa höga krav 
på personens levnadsvanor. Därför är det viktigt att patienten får en bra undervisning, 
och motiveras på bästa sätt till att klara av att leva med sjukdomen. Patientens 
inställning till sin sjukdom och sin situation har betydande påverkan på patientens 
förmåga att kunna leva med sjukdomen. Syftet med studien är att beskriva hur patienter 
upplever att leva med diabetes typ 2. Studien är en litteraturstudie där tio kvalitativa 
artiklar har granskats med hjälp av Fribergs modell för litteraturöversikt. Utifrån de 
artiklarna har två teman och sex subteman skapats, för att få en bild över patienternas 
upplevelse av att leva med diabetes typ 2. I studiens resultat framkom att flera patienter 
upplever att livet har blivit förändrat och bristen på kunskap var också tydligt. En del 
upplevde oro och rädsla, medan andra uppfattade sjukdomen som en kamp. Involvering 
av anhöriga i patientens vård upplevdes olika. För att livsstilsförändringar ska integreras 
i vardagen krävs ett personligt bemötande från sjuksköterskan, där hon ser patientens 
livsvärld. Studiens resultat kan ge sjuksköterskan ökad förståelse för hur patienter med 
diabetes typ 2 upplever sin situation och de livsstilsförändringar som kan vara 
nödvändiga att genomföra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelse, att leva, livsstilsförändringar och kvalitativ. 
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INLEDNING 
 
Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom och sjuksköterskan kommer någon gång att möta 
denna patientgrupp under sitt arbetsliv. Sjukdomen innebär att patienten ofta behöver 
göra förändringar i sina levnadsvanor, detta för att patienterna ska kunna få en bättre 
kontroll över sitt tillstånd. Under vår utbildning har vi lärt oss en hel del om diabetes. Vi 
har även varit i kontakt med många diabetiker under vår praktiktid. Vi har även 
familjemedlemmar som nyligen diagnostiserats för diabetes typ 2. När vi lärde oss om 
sjukdomen insåg vi att ett stort ansvar för behandlingen hänger på patienten och detta 
väckte intresse hos oss. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten stöd, anser vi att 
det är viktigt att förstå patienters upplevelser av att leva med diabetes.  
  
BAKGRUND 
 
Diabetes typ 2 
I Sverige har mellan 350 000 och 400 000 personer diabetes, nio av tio personer av 
dessa har diabetes typ 2 (Magnusson, 2011). Diabetes uppstår när kroppens 
bukspottskörtel förlorar sin förmåga att producera insulin eller att kroppens celler har 
blivit resistenta mot insulin. Resultatet av detta är ett förhöjt blodsockervärde. Genom 
det förhöjda blodsockervärdet ställs diagnosen. Det finns två typer av diabetes, diabetes 
typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är vanligast och kommer oftast i vuxen 
ålder. Tillståndet kan inträda på grund av ärftlighet, som har en viktig roll i 
sjukdomen. Övervikt och fysisk inaktivitet är riskfaktorer för diabetes typ 2 
(Quittenbaum 2007, ss.347-350, 356-358).  
 
Diabetes typ 2 behöver inte visa symtom i början av sjukdomen, utan symtomen kan 
komma successivt. Symtomen upplevs olika beroende på individen, där en del inte vet 
om att de har sjukdomen. Ett vanlig förekommande symtom är trötthet, utan ”naturlig” 

förklaring. Det finns andra symtom som vissa personer upplever som t.ex. törst, 
muntorrhet och svampinfektion med klåda i underlivet. Patienter kan också visa 
symtom som viktnedgång trots god aptit (Quittenbaum 2007, s.351).    
 
När patienter inte har kontroll över sina höga blodsockervärden, kan de drabbas av 
senkomplikationer. Senkomplikationer består av retinopati, nefropati och neuropati. 
Retinopati innebär förändringar i ögonen som kan påverka synen. Retinopati är den 
vanligaste orsaken till blindhet hos personer under 65 år. Nefropati är förändringar i 
njurarna, vilket kan orsaka kronisk njursvikt. Neuropati är en annan komplikation som 
innebär förändringar i nervfunktionen, vilket kan ge upphov till nedsatt känsel i fötter 
och underben (Quittenbaum 2007, ss.384-285,445).    
 
Livsvärld  
Livsvärlden är den värld som människan alltid lever i och omedvetet tar för givet. 
Denna värld erfars av människan på ett unikt sätt, genom människans handlingar och 
upplevelser. Vid ohälsa påverkas människans medvetande, personlighet och synen på 
världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s.24). Livsvärlden 
kan förändras och påverkas av kroppskada och sjukdomar. För att kunna förstå 
patientens upplevelser måste livsvärlden bejakas och detta är viktigt för en 
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sjuksköterska (Wiklund 2003, s.40). Studien av Lundman och Jansson (2006, s.112) 
visar att personens livsvärld förändras och påverkas när personen drabbas av en 
långvarig sjukdom så som diabetes typ 2. Sjukdomen medför en omvärdering av både 
jaget och inlärda värderingar, vilket innebär förändringar i personens levnadsvanor. När 
sjukdomen accepteras och blir en del av livet, har den drabbade integrerat sig med sin 
sjukdom och kan gå vidare i livet.  
 
Lidande   
Att få diagnosen diabetes typ 2 och leva med sjukdomen, kan orsaka ett lidande för 
individen.  Lidande är den mest centrala upplevelsen i patientens värld och lidandet kan 
delas i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är den lidande 
patienten upplever till följd av sin sjukdom, där sjukdomen är källan till 
sjukdomslidande. Fysiska symtom t.ex. smärta är starkt kopplad till sjukdomslidande 
vilket medför begränsningar i människans liv och bromsar denne att utföra olika 
aktiviteter. Vårdlidande innebär ett lidande som orsakas av vård och behandling, där 
varje människa upplever det på sitt sätt. Slutligen är livslidande ett lidande som kan 
utvecklas från kroniska tillstånd av sjukdom där det berör hela människans tillvaro. 
Detta lidande kan väcka existentiella frågor (Wiklund 2003, ss.102-109). Lundman och 
Jansson (2006, s.112) beskriver att när individen drabbas av kronisk sjukdom och 
upplever oförmåga att hantera aktiviteter skapar detta ett lidande för individen. Att inte 
kunna utföra dagliga rutiner i vardagen var svårt och det begränsade individens 
möjligheter.  
 
Vårdrelation 
En vårdrelation innebär en relation mellan vårdare och patient och denna relation har 
stor betydelse för vårdandet. När en god och fungerande vårdrelation byggs, kan 
patienter få möjligheter att uttrycka sina begär, behov och problem. En ömsesidig tillit 
och respekt är grunden för denna relation. Upplevelsen av tillit uppstår hos patienten när 
vårdaren har ett barmhärtigt bemötande, där sjuksköterskan ser patienten som en helhet 
(Wiklund 2003, s.155). 
Patienter med diabetes har förväntningar på hälso-och sjukvården när det gäller stöd. 
Dessa patienter behöver särskilt och individuellt stöd. Sjuksköterskor har kunskap inom 
området medan patienterna har vardagskompetens och upplevelser av att leva med 
sjukdomen. Utbytet av patientupplevelser och sjuksköterskors kunskap sker i en 
fungerande vårdrelation. Vårdrelationen ger möjlighet för patienter med diabetes att 
diskutera och bearbeta kunskapen och få ett givande resultat (Karlsen 2013, s.269). 
 

PROBLEMFORMULERING 

 
Insjuknandet i diabetes ökar bland människor i alla åldersgrupper. Att drabbas av 
diabetes typ 2 kan innebära en stor omställning i livet, vilket kan ställa höga krav på 
personens levnadsvanor. Sjukdomen kan skapa följdsjukdomar i längden, som kan 
försvaga hälsan och livskvalitén hos patienter. Därför är det viktigt att patienten får en 
bra undervisning, och motiveras till att på bästa sätt klara av att leva med sjukdomen. 
Patientens inställning till sin sjukdom och sin situation har betydande påverkan på 
patientens förmåga att kunna leva med sjukdomen. För att på bästa sätt kunna ge 
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patienten stöd är det viktigt att sjuksköterskan får ta del av patientens upplevelse av att 
leva med diabetes typ 2. 
SYFTE 

 
Att beskriva hur patienter upplever att leva med diabetes typ 2. 
 
METOD 
 
Detta examensarbete bygger på en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Enligt 
Segesten (2012, s.100) kan en litteraturöversikt bidra till att fördjupa kunskaperna inom 
ett avgränsat område. En litteraturöversikt kan bidra till att framkalla en helhetssyn över 
området som ska beforskas. Anledningen till att denna metod valdes är att få fördjupade 
kunskaper kring patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2 och på så sätt få 
svar på studiens syfte. 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningen grundar sig på sökning av vetenskapliga artiklar som gjordes i 
databaserna Cinhal och PubMed. Motivet till att använda dessa databaser var deras 
inriktning på omvårdnad och medicin. Sökningen började med en inledande 
pilotsökning utifrån ordet Diabetes type 2, denna sökning gjordes utan begränsning för 
att kartlägga kunskapsläget, därefter påbörjades en systematisk litteratursökning.  
 
En av inklusionskriterier var att artiklarna ska grunda sig på kvalitativa studier. Enligt 
Segesten (2012, s.99) kan kvalitativa studier fånga personers erfarenheter och 
upplevelser, vilket är i linje med syftet för denna studie. Andra inklusionskriterier var 
att artiklarna ska vara peer-reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan åren 
2004-2013. De kvantitativa artiklarna och artiklar som inte var skrivna på engelska 
exkluderades. Sökningen gjordes mellan 2013-10-08 till 2013-10-25. De inledande 
sökningarna gav ett sort antal träffar, för att minska antal träffar kombinerades olika 
sökord. Även användning av inklusionskriterier samt exklusionskriterier minskade antal 
träffar, se bilaga 1. Sökorden som användes i olika kombinationer var diabetes, type 2, 

mellitus, life experiences, qualitative, self-care, self-management, barriers och 

narratives. 
 
Artikelsökningen inleddes i PubMed med sökorden life experiences and diabetes and 
narratives, vilket gav tio träffar. Efter att ha läst titlar och abstrakt valdes två artiklar ut 
till granskning. Författarna ansåg att en av artiklarna svarade på syftet. Senare lades 
sökorden Mellitus och qualitative till och ordet narrative togs bort. Av denna 
kombination fick vi 68 träffar. Vi läste genom artiklarnas titlar och sex artiklar valdes ut 
och abstrakt lästes. Av dessa artiklar var det bara tre som svarade på studiens syfte. I 
Cinahl användes sökorden diabetes mellitus type 2 and self-care and qualitative som 
gav 115 träffar. Elva artiklar som hade relevanta titlar valdes ut och deras abstrakt 
lästes. Bara fem av artiklarna svarade på vårt syfte. Sista sökningen på Cinahl gjordes 
genom kombination av orden self-management and barriers and diabetes type 2 som 
gav 54 träffar, två artiklar valdes ut för granskning. Författarna läste sammanlagt 21 
artiklar i sin helhet. Alla 21 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2012, 
s.138) förslag till frågor för granskning av kvalitativa studier. Kvalitetsgranskningen 
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ledde till att ytterligare några artiklar valdes bort. De artiklar som exkluderades hade 
både kvalitativ och kvantitativ metod och artiklar som handlade om diabetes typ 1. 
Slutligen valdes tio artiklar som ligger till grund för studiens resultat. 
 
Dataanalys 
Dahlborg-Lyckhage (2012, ss.168-169) beskriver att analysarbetet är en rörelse från 
helhet till delar och från delar till en ny helhet. 
Inledningsvis läste författarna de valda artiklarna var för sig flera gånger för att få en 
tydlig uppfattning om deras innehåll. Sedan lästes artiklarnas resultat och resultatet 
granskades ytterligare några gånger utifrån arbetes syfte. Fokus lades på att identifiera 
det som var mest framträdande i förhållande till arbetets syfte. Innehållet i artiklarna 
uppfattades vara tydligt, adekvat och välanpassat. Efteråt gjordes en skriftlig 
sammanfattning av artiklarnas resultat och relevanta ord och meningar markerades och 
antecknades på ett papper med hjälp av färgpennor. De likheter som hittades mellan de 
markerade orden hjälpte författarna att bilda studiens subteman. Subteman grupperades 
i sin tur in i grupper efter innehåll och teman bildades. Vissa ord så som kost och 
motion återkom i flera subteman, eftersom det är centralt och viktigt i diabetes 
sjukdomen ansåg författarna att belysa detta ur olika perspektiv. Författarna ändrade 
studiens teman och subteman flera gånger under skrivandets gång. Slutligen bestämdes 
två teman och sex subteman som presenteras i resultatet (Figur 1). En översikt av 
artiklarnas syfte, metod och resultat har sammanställts i en tabell (bilaga 2). 
 
RESULTAT 
 
Resultatet av studien presenteras i två teman med sex subteman vilka redovisas i figur 1. 
 

      
 
Figur 1. Teman och subteman 
 
Ett förändrat liv 
 
Oro och rädsla 

Oro och rädsla för vad sjukdomen diabetes typ 2 kunde innebära, var vanliga känslor 
som framkom (Ahlin & Billhult 2012, ss.43-44; Handley, Pullon & Gifford 2010, s.15; 
Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2009, ss.199-201; Kneck, Klang & Fagerberg 2011, 
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ss.561,563; Malpass, Andrews & Turner 2009, s.260; Pilkington, Daiski, Bryant, Dinca-
Panaitescu, Dinca-Panaitescu & Raphael 2010, s.122). 
 
Att uppleva en stark känsla av rädsla, som sedan ledde till förlorad kontroll beskrivs 
tydligt i studien av Handley, Pullon och Gifford (2010, s.15). Att leva med diabetes kan 
ge upphov till tankar om att inte ha kontroll över sitt tillstånd och den förlorade 
kontrollen kunde i sin tur leda till negativa tankar om livet. Patienterna upplevde rädsla 
över hur framtiden skulle bli för de som diabetiker. Faktorer så som oregelbundna 
arbetstider och inte hinna äta regelbundet innebar oro och rädsla för att sjukdomen 
skulle påverkas negativt (Pilkington et al. 2010, s.122). Genomförandet av 
livsstilsförändringar upplevdes av patienterna som ett krav. Upplevelsen var svårt att 
hantera och framkallade en rädsla att inte kunna lyckas (Ahlin & Billhult 2012, s.43).  
 
Ahlin och Billhult (2012, ss.43-44) beskrev att oro kunde uppkomma i olika situationer 
så som exempelvis vid besök på restaurang där onyttig mat serverades. En del patienter 
upplevde att det var svårt att hålla sig till den rekommenderade dieten, således fuskade 
de ibland med dieten och detta framkallade en känsla av oro. Även Malpass, Andrews 
och Turner (2009, s.260) beskrev att äta osund och inte följa rekommendationerna 
frambringade oro för patienterna, för att bemästra och lugna sin oro valde de att 
motionera. Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009, s.199) beskrev hur oro uppstod 
hos patienter, när kroppen var i obalans. Att uppleva sin kropp annorlunda, så som 
exempelvis vid trötthet, var grunden för oro. Andra patienter bearbetade oron som var 
kopplad till kroppens obalans genom att utföra livsstilsförändringar (Malpass, Andrews 
& Turner 2009, s.260). 
 
Både oro och rädsla kunde uppkomma i situationer då patienten medvetandegjordes om 
risken för senkomplikationer. Erfarenheter av att anhöriga, med diabetes, drabbats av 
komplikationer gav upphov till både rädsla och oro. De var rädda och oroliga över att 
själva hamna i en likadan situation.  Andra patienter beskrev att de var rädda och oroliga 
över att dö och inte kunna vara med sin familj. Senkomplikationer upplevdes 
skrämmande och många patienter kopplade det till döden. Därför beskrev patienterna att 
det var viktigt att sköta sin diabetes för att behålla en hälsosam tillvaro och inte drabbas 
av senkomplikationer (Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten 2012, s.48; 
Pilkington et al. 2010, s.122).  
 
Rädslan upplevdes inte som något enbart negativt. Rädslan kunde också innebära att 
patienten ändrade ett ohälsosamt beteende och istället började ta hand om sig själv 
vilket medförde att patienten började få kontroll över sitt tillstånd (Malpass, Andrews & 
Turner 2009, s.260). Patienterna kunde också se livsstilsförändringarna som något 
värdefullt, och upplevde ingen rädsla över att misslyckas med förändringar i livsstilen. 
När de utförde livsstilsförändringar frambringade det istället glädje för dem (Ahlin & 
Billhult 2012, s.43; Oftedal, Karlsen & Bru 2010, s.2552).  
 

Kost och motion 

Livsstilsförändringar i samband med diabetes typ 2 innebar olika upplevelser för 
patienterna. Att leva med diabetes typ 2 innebar exempelvis att kostvanorna behövde 
förändras. Kostförändringar kunde upplevas som positiv vilket innebar välbefinnande, 
men en del andra patienter upplevde illabefinnande i samband med kostförändringar, 
eftersom de upplevde att ingenting förändrades, allt var som i början av insjuknandet 
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(Malpass, Andrews & Turner 2009, s.260; Ahlin, & Billhult 2012, s.43; Pilkington et al. 
2010, ss.122-123). En del patienter som följde den rekommenderade dieten anpassad för 
diabetes, upplevde inte detta som negativt. Dessa patienter kunde avstå från sin favorit 
mat, bara för att kunna uppnå hälsa (Hörnsten, Sandström & Lundman 2004, s.178). Att 
hitta tid för att genomföra de nödvändiga livsstilsförändringarna, så som exempelvis att 
förändra kosten, och samtidigt hinna med arbete och familj kunde upplevas som 
besvärligt (Pilkington et al. 2010, s.122).  
 
Motion upplevdes som viktigt i vardagen och innebar en förutsättning för att leva med 
sjukdomen. Denna livsstilsförändring upplevdes positiv av många patienter och att 
utföra motion var inte svårt för dem (Malpass, Andrews & Turner 2009, s.260; 
Hörnsten, Sandström & Lundman 2004, s.177). Motionen bidrog till att patienterna 
upplevde både glädje och en god hälsa, och motionen medförde att de fortsatte med att 
följa de rekommenderade livsstilsförändringarna. Andra patienter upplevde att motionen 
var uppfriskande. Patienterna beskrev hur motion har förbättrat deras hälsa och hur detta 
har fått dem att leva hälsosamt. Att kunna hantera sin sjukdom och behålla sin 
motivation till att göra livsstilsförändringar, skapade välbefinnande hos dessa patienter 
(Malpass, Andrews & Turner 2009, s.260). Det fanns patienter som upplevde att motion 
var svårt att utföra. I studien av Ahlin och Billhult (2012, s.43) presenterades 
patienternas negativa upplevelser när det gällde motion och hur de visade sin frustration 
gentemot den. Patienterna var irriterade för att de fick utföra livsstilsförändringar medan 
friska personer inte behövde göra det.  
 

Kunskapsbehov 
Kunskap var viktigt för att kunna bemästra livet med diabetes typ 2 (Ahlin & Billhult 
2012, s.44; Hörnsten, Sandström & Lundman 2004, s. 179; Jutterström et al. 2012, s.48; 
Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.563; Nagelkerk, Reick & Meengs 2006, s.154; 
Oftedal, Karlsen & Bru 2010, s.2552; Pilkington et al. 2010, s.123). 
Kneck, Klang och Fagerberg (2011, ss.561-563) beskrev hur patienterna upplevde 
behovet av kunskap. För att kunna på bästa sätt klara av att utföra egenvård önskade 
flera patienter mer kunskap om sjukdomen.  Patienterna önskade få svar på sina frågor 
om sjukdomen och vad den kunde betyda för dem. Kunskapen upplevdes nödvändig 
och ledde till att patienterna fick bättre grepp om tillståndet. Ökad kunskap ledde inte 
bara till positiva upplevelser, utan kunde också medföra negativa upplevelser. 
Patienterna beskrev kunskapen som en börda vilket medförde att de fick en sämre 
motivation till egenvård (Ahlin & Billhult 2012, s.43). 
 
Nagelkerk, Reick och Meengs (2006, s.153) beskrev att trots samråd med vårdare 
upplevde patienterna fortfarande hinder i att utföra rekommenderade 
livsstilsförändringar. Hindren för patienterna var brist på kunskap, vilket gjorde 
situationen svårare för dem. Att inte ha tillräckligt med kunskap om sjukdomen skapade 
osäkerhet, samtidigt som det i andra situationer kunde upplevas som både roligt och 
spännande att lära sig nya saker (Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.561). På grund av 
brist på kunskap använde patienterna sig av undanflykter och ursäkter för att inte 
genomföra rekommendationerna (Ahlin & Billhult 2012, s.43).  
Information bör vara individuell och anpassad efter patientens behov. När patienterna 
inte fick den information de behövde skapade det misstro för sjukvården. Misstro för 
sjukvården framkallade ett obehag hos patienterna. Till följd av det vände patienterna 
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sig till andra källor så som exempelvis böcker, för att få bättre förståelse för sjukdomen. 
Att själv söka information upplevdes som en belastning (Hörnsten, Sandström & 
Lundman 2004, s.179; Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.563). 
 
Kunskap om diabetessjukdom och dess eventuella komplikationer kunde innebära att 
patienterna fick motivation till livsstilsförändringar. Att leva med diabetes gav också 
patienterna erfarenhet om hur de kan integrera sjukdomen i sitt liv. Den levda 
erfarenheten innebar en värdefull kunskap och bidrog till att patienterna kände igen sina 
kroppsliga reaktioner (Kneck, Klang och Fagerberg 2011, s.562; Pilkington et al. 2010, 
s.123). Kunskapen bidrog till bättre egenvård, som är nödvändig för att hindra 
sjukdomens senkomplikationer. När patienterna fick den kunskap de behövde upplevde 
de välbefinnande (Jutterström et al. 2012, s.49).  
 

Att leva i vardagen 

 
Att uppleva kamp 

Patienterna upplevde svårigheter med att integrera nya rutiner i sin vardag och de 
upplevde också att det innebar en inre kamp att integrera livsstilsförändringarna (Ahlin 
& Billhult 2012, s.42; Handley, Pullon & Gifford 2010, s.15; Kneck, Klang & 
Fagerberg 2011, s.560; Pilkington et al. 2010 s.122). 
 
Patienter hade viljan att förändra sina levnadsvanor till ett sundare liv men det var 
utmanande och upplevdes som en kamp för patienterna att följa de rekommenderade 
livsstilsförändringarna. Patienterna kunde uppleva sig själva som missbrukare och den 
svåraste livsstilsförändringen var att hålla sig borta från sina begär (Ahlin & Billhult 
2012, s.44). Även i studien av Handley, Pullon och Gifford (2010, s.15) beskrevs hur 
patienterna upplevde en inre kamp, i samband med livsstilsförändringar. Patienterna 
upplevde att de vill utföra livsstilsförändringar, men det var tidskrävande och de 
upplevde att olika barriärer uppkom, så som exempelvis längtan efter gamla matvanor.  
 
Ahlin och Billhult (2012, ss.42-43) beskrev hur kvinnliga patienter med diabetes typ 2 
upplevde kamp för att vara mor, hustru och samtidigt sköta om sin diabetes. De 
upplevde att de inte hade någon tid för sig själva, familjens behov kom först och deras 
egna behov kom sist. Denna kamp framkallade känslor av förtvivlan hos dem. 
Kvinnorna kunde uppleva sig själva som offer för sjukdomen och orättvist behandlade 
av livet, vilket innebar att de befann sig i en ständig kamp för att förändra sina 
levnadsvanor.  
 
Att leva under svåra påfrestningar så som exempelvis ekonomiska problem och sedan 
drabbas av diabetes upplevdes olika av patienterna. En del patienter upplevde hur svårt 
det var att leva med diabetes, medan andra patienter tyckte det var detsamma som innan 
insjuknandet. Patienterna beskrev att oavsett hur situationen upplevdes, innebar det en 
daglig kamp för att överleva och klara av utmaningarna som uppkom (Pilkington et al. 
2010, s.122). Det var även svårt att uppnå en vändpunkt för egenvård vilket upplevdes 
som en kamp mellan liv och död. Kampen för patienterna var att hitta vändpunkten för 
att leva med sitt tillstånd. Att kunna bestämma sig för att genomföra de 
livsstilsförändringar som sjukdomen krävde upplevdes svårt och tungt (Jutterström et al. 
2012, s.48). 



 8 

 
 

Att införa nya levnadsvanor  
Att införa nya levnadsvanor innebar för många patienter en utmaning. I vissa situationer 
kunde involvering av anhöriga i patientens vardag leda till att patienterna inte kunde 
genomföra den rekommenderade dieten. Att äta ihop med anhöriga upplevdes 
utmanande och svårt. Anhöriga kunde innebära ett hinder för patienterna att fullfölja 
sina livsstilsförändringar. Ett hinder kunde vara att anhöriga inte anpassade sig efter den 
sjukes diet, vilket medförde att patienterna också fortsatte med osunda levnadsvanor 
(Ahlin & Billhult 2012, s.43; Malpass, Andrews & Turner 2009, s.260). 
 
Att få stöd från anhöriga innebar en uppmuntran till patienterna att förändra sina 
levnadsvanor och börja anpassa sig till sin sjukdom och upprätthålla en diet. Brist på 
stöd från anhöriga kan göra det svårare att genomföra livstilförändringar, upplevde 
patienterna. Andra patienter upplevde sina anhöriga annorlunda efter insjuknandet, bara 
för att de fick en annan uppmärksamhet. Anhörigas beteendeförändring kunde upplevas 
frustrerande av patienterna. Det fanns andra patienter som ville utföra egenvård och på 
egen hand klara av att leva med sin sjukdom, därför undvek dessa patienter att söka 
hjälp hos sina anhöriga (Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2009, s.200; Jutterström et al. 
2012, s.49; Malpass, Andrews & Turner 2009, s.261). 
 
Vid speciella tillfällen t.ex. födelsedagar eller resor upplevde patienterna sig själva 
annorlunda jämfört med friska personer. Det gjorde att patienterna kände sig utanför 
eftersom allt som serverades inte var anpassat efter deras behov. I de situationer där de 
anhöriga anpassade sig efter patientens diet upplevde patienterna att de skapade besvär 
för de anhöriga. Planering i förväg vid exempelvis resor, var nödvändigt för att klara av 
vardagen. Patienter med diabetes kunde inte längre utföra impulsiva handlingar, vilket 
innebar att kommande aktiviteter måste planeras. Att planera och införa nya 
levnadsvanor var betydelsefullt för att undvika framtida komplikationer (Ahlin och 
Billhult 2012, s.43; Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2009, s.200). 
 
Att acceptera 

Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2009, ss.199) beskrev att patienterna först behövde 
integrera sjukdomen i sitt liv, sedan erkänna och efterhand acceptera sitt tillstånd. Att 
acceptera sin sjukdom var centralt och hjälpte patienterna att gå vidare. Även i studien 
av Hörnsten, Sandström och Lundman (2004, ss.177-178) beskrevs att acceptera var ett 
viktigt steg som en person måste ta för att kunna försona sig med sin sjukdom. 
Acceptansen av sjukdomen skedde på olika sätt, det kunde vara en passiv försoning 
eller i form av aktiv integrering. Passiv försoning med sjukdomen upplevdes som en 
naturlig del av att tiden får ha sin gång och aktiv integrering upplevdes när patienterna 
själva hjälpte till och förändrade sina levnadsvanor.  
 
Patienter med diabetes upplevde en känsla av välbefinnande när de accepterade sin 
sjukdom. En del av patienterna upplevde ibland att de inte hade något val, ville de vara 
välmående var det viktigt att de anpassade sig till sjukdomen. Förståelsen och 
acceptansen ledde till att patienterna fick en ökad motivation till att genomföra 
livsstilsförändringar (Johansson, Ekebergh och Dahlberg 2009, s.201; Malpass, 
Andrews & Turner 2009, s.261; Oftedal, Karlsen & Bru 2010, s.2551).  
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Att acceptera sjukdomen upplevdes begränsa vardagen, eftersom sjukdomen tog bort 
patienternas frihet från att utföra gamla rutiner. Sjukdomen upplevdes som en faktor 
som orsakade en förändring i patientens livsvärld. En del patienter tyckte inte om denna 
förändring, vilket medförde att patienterna inte accepterade sin sjukdom (Oftedal, 
Karlsen & Bru 2010, s.2552). Diabetes påverkade vissa patienter att bara se och vara 
inställd på sjukdomens komplikationer. De ansåg att det är omöjligt att inte drabbas av 
komplikationer, oavsett levnadssätt.  Detta medförde att patienterna hade svårt att 
acceptera sin sjukdom (Nagelkerk, Reick & Meengs 2006, s.154).  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 
2, bygger denna litteraturstudie på kvalitativa artiklar. En kvalitativ litteraturstudie 
innebär en möjlighet att få en djupare förståelse av patienternas upplevelser. Att få 
bättre och djupare förståelse kan vara till hjälp för sjuksköterskan vid mötet med 
patienter.  
Det finns flera databaser inom vård och medicin, men i denna litteratursökning har 
databaserna Cinahl och PubMed använts, för att få fram relevanta material. Vi valde att 
hålla oss till dessa databaser, då vi kände oss trygga med dem och tyckte de var lätta att 
hantera.  
Svårigheter som upplevdes av författarna under litteratursökningen, var att sökorden 
resulterade i så många antal träffar. Vi använde oss av artiklar som var skrivna mellan 
åren 2004-2013 eftersom de är mer anpassad till dagens vård, då vården utvecklas 
ständigt i Sverige. Med hjälp av inklusionskriterier och kombination av olika sökord 
minskades antal träffar och efter en inledande, övergripande sökning valdes 21 artiklar 
ut för granskning. Dessa lästes igenom noggrant och kvalitetsgranskades. De artiklar 
som hade både kvalitativ och kvantitativ metod och artiklar som handlade om diabetes 
typ 1 exkluderades. Slutligen valdes tio vetenskapliga artiklar ut till studiens resultat. 
 
De valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012, s.138) förslag på frågor 
för kvalitativa studier. Fribergs (2012) modell för kvalitetsgranskning valdes eftersom 
den tydligt beskriver hur man ska gå tillväga för att granska artiklar. Modellen visar steg 
för steg hur granskningen ska utföras.   
Inledningsvis söktes artiklar från Europa, men på grund av att det inte fanns många att 
välja mellan valdes även artiklar från andra delar av världen. Fem av artiklarna är 
svenska och de andra fem är från olika delar av världen så som Storbritannien, USA, 
Nya Zeeland, Kanada och Norge. Fördelen med de artiklar som var skrivna i ett svenskt 
sammanhang var att de beskrev svenska patienters upplevelser av att leva med diabetes 
och då vår studie kommer att läsas av svenska sjuksköterskor, såg vi detta som en 
fördel. Artiklarnas urval av antal män och kvinnor som delade sina upplevelser att leva 
med diabetes var olika i artiklarna. Det är utförligt beskrivet i en tabell, se bilaga 2.  
 
En av de inkluderade artiklarna beskriver kvinnors upplevelse av att leva med diabetes, 
och en annan artikel handlar inte specifikt om diabetes typ 2. Dessa artiklar upplevdes 
svara på studiens syfte och hjälpte till att förtydliga resultatet. Tio artiklar kan upplevas 
som få, och kan ses som en svaghet i materialet, men då vi anser att vi fått svar på vårt 
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syfte ansåg vi att det räckte med dem. Eftersom vi tyckte att innehållet i artiklarna är det 
som är viktigast, inte antal artiklar. 
 
När artiklarnas resultat studerades flera gånger insåg vi att vissa ord var svåra att förstå 
på engelska, det blev då en direktöversättning. Det gick bra från början, men ibland 
kunde översättningen göra det svårt att förstå sammanhanget. Författarna hittade flera 
hemsidor som översatte orden bra och hjälpte dem att få en helhet och förstå det som 
tidigare uppfattades svårt. 
 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2. I 
resultatet framkom att sjukdomen ger en förändring i livet, vilket innebär en omställning 
för patienten. För att klara av att leva med sin sjukdom i vardagen är det viktigt att 
patienterna accepterar sitt tillstånd. De rekommenderade livsstilsförändringarna ställde 
höga krav på patienterna, vilket kunde upplevas som påfrestande i vardagen. I resultatet 
framkom att stöd och kunskap var viktiga verktyg för att patienterna skulle kunna 
genomföra livsstilsförändringar.     
 
I resultatet framkom att kunskap var ett central begrepp och patienter upplevde det 
nödvändigt att få kunskap för att kunna genomföra de rekommenderade 
livsstilsförändringarna. Brist på kunskap skapade osäkerhet hos patienterna, vilket 
begränsade patienternas möjligheter att utföra egenvård. Patienternas upplevelse av 
kunskapsbrist är det viktigaste som har framkommit i denna litteraturstudie. Vi anser att 
kunskapsbrist är något som kan skapa problem i vården av patienter med diabetes typ 2. 
Vi som författare anser att sjuksköterskan har en stor roll att förebygga upplevelsen av 
kunskapsbrist. För att förebygga upplevelsen av kunskapsbrist bör först en vårdrelation 
byggas. Naithani, Gulliford och Morgan (2006, s.123) beskriver att patienterna ofta 
känner sig mindre delaktiga i sin vård när en vårdrelation saknas vilket leder till att 
patienterna blir missnöjda med vården. Dahl, Heggdal och Standal (2006, s.106) 
beskriver att vården och behandlingen kring patienten ska formuleras och genomföras i 
samråd med patienten. Patienten har rätt till att vara delaktig i sin vård.  
För att patienten ska känna sig delaktig i sin vård ska de sättas i centrum och 
sjuksköterskan ska behandla patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektiv 
innebär att se hela människan som består av dimensioner som kropp, själ och ande 
(Wiklund 2013, s.41). Även förståelse av att varje människa är unik och har unika 
erfarenheter är till stor hjälp för sjuksköterskan för att lyckas med en fungerande 
vårdrelation. Dahlberg et al. (2003, s.26) betonar att sjuksköterskan ibland glömmer att 
patienterna är unika och bär på unika upplevelser.  
 
Att drabbas av diabetes typ 2 innebär många frågor och funderingar för patienter och 
deras behov av att lära sig mer om sjukdomen ökar. Brist på kunskap kan åtgärdas med 
hjälp av information och undervisning, anser vi. Med tanke på att patienter är unika bör 
sjuksköterskans undervisning och information vara flexibel och anpassad efter 
patientens behov. Att informera och undervisa patienter är en av sjuksköterskans 
grundansvar. Sjuksköterskan ska genom information och undervisning vägleda 
patienterna till att hantera sin sjukdom (Socialstyrelsen 2005, s.11). En del patienter 
föredrar grupp undervisning, där de får träffa andra människor som är i samma 
situation, medan andra patienter föredrar individuellundervisning. Genom 
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gruppundervisning kan patienterna få svar på sina frågor från andra patienters 
upplevelse av sjukdomen. Gruppundervisning får patienterna att inte känna sig 
ensamma i sin situation, anser författarna. Whittemore et al. (2003, s.346) skriver att 
genom gruppundervissning kan patienterna som är i samma situation, få stöd av 
varandra. Stödet leder till att patienterna får ett bättre självförtroende och ökad 
motivation till livsstilsförändringar.  
 
I resultatet framkom att genomförandet av livsstilsförändringar påverkade relationen 
mellan patienten och deras anhöriga. Situationen upplevdes påfrestande för båda parter 
och det framkallade frustration. Frustrationen uppstod på grund av att en del anhöriga 
hade svårt att acceptera och anpassa sig efter patientens nya levnadsvanor, vilket gjorde 
situationen svårare. Andra patienter kunde dock uppleva att stödet från anhöriga hade 
stor betydelse och det uppmuntrade dem att genomföra de rekommenderade 
livsstilsförändringarna. Dessa patienter uppskattade att deras anhöriga fanns där och 
stöttade dem. Beverly, Miller och Wray (2008, s.713) beskriver att stöd är en viktig 
förutsättning för patienter med diabetes typ 2, för att patienterna ska kunna förändra sina 
levnadsvanor. Sjuksköterskan kan främja detta genom att engagera anhöriga och ge dem 
information om sjukdomen och de livsstilsförändringar som patienten ska utföra. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i patientens vård och behandling. Att stödja patienter 
till att hitta sin motivation i syfte att främja hälsan, är en av sjuksköterskans 
ansvarsområde (Socialstyrelsen 2005, s.11).  
 
När en person drabbas av diabetes innebär det en förändring i personens livsvärld. 
Dahlberg et al. (2003, s.30) beskriver att vårdaren måste se och försöka förstå patientens 
livsvärld samt försöka leva sig in i den. När sjuksköterskan har fått förståelse kan det 
innebära en möjlighet att hjälpa patienten att utföra vården på bästa sätt. I vårt resultat 
framkom att flera patienter upplevde rädsla för komplikationer och tidig död. Denna 
rädsla kanske inte går att bli av med helt, eftersom sjukdomen medför en risk för att dö 
tidigt och drabbas av senkomplikationer. Debono och Cachia (2007, s.546) beskriver att 
stora förändringar i patientens livsstil och utveckling av livshotande komplikationer 
relaterad till diabetes typ 2, påverkar patienten och ger upphov till oro och rädsla. Vi 
som författare anser att det är viktigt att sjuksköterskan hjälper och stöttar patienten att 
hantera sin rädsla. Patienten kan få stöd av sjuksköterskan att bearbeta sin rädsla och 
samtala om den. Genom detta samtal kan vårdaren hitta orsaken till rädsla och på bästa 
sätt hjälpa patienten. Enligt Wiklund (2003, ss.171-172) kan känslorna av rädsla och oro 
som patienterna erfar lindras och bekräftas genom ett vårdande samtal. Utgångspunkten 
för vårdande samtal är att relationen mellan sjuksköterskan och patienten bör ha en roll 
av engagemang. Denna relation bör vara ömsesidig, vilket skapar trygghet för 
patienterna.  
 
Det framkom i resultatet att införandet av nya rutiner i vardagen upplevdes som en inre 
kamp för patienterna. Andra patienter upplevde oro inför framtiden. Medan vissa andra 
upplevde att livsstilsförändringar var viktiga att utföra, fast de inte tyckte om det. 
Författarna anser att när patienterna inte kunde genomföra livsstilsförändringar i 
vardagen, framkallade det ett lidande. Även Dahlberg et al.( 2003, s.32) betonar att en 
förändrad livsvärld kan leda till ett lidande för patienten. Vidare beskrivs det att 
vårdaren har till uppgift att lindra lidandet och skapa förutsättningar för välbefinnande. 
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Därför bör sjuksköterskan vara observant på patientens förändrade livsvärld. Att 
bekräfta och lindra lidandet är ett grundläggande ansvarsområde för sjuksköterskor.  
 
I studiens resultat framkom även att patienterna hade svårt att integrera motion i sitt liv. 
Att inte ha tillräcklig med kunskap om motionens innebörd och dess effekt på 
sjukdomen var en anledning till att patienterna inte motionerade. Motion är en viktig del 
i diabetesbehandlingen tycker vi som författare, således bör patienterna informeras om 
motionens positiva inverkan på hälsan. Även användning av fysisk aktivitet på recept 
(FaR®) är ett sätt att öka patienternas kunskap och motivation. När sjuksköterskan 
träffar patienten för första gången och märker att patienten är inaktiv och löper risk för 
senkomplikationer är det viktigt att patienten får hjälp och stöd för att kunna motionera 
(FaR®, 2011, s.193). Författarna anser att varje individ är unik därför är det viktigt att 
sjuksköterskan tillsammans med patienten, anpassar motionen efter patientens kondition 
och livsstil.    

 

I studiens resultat framkom att en del patienter hade svårt att acceptera sin sjukdom. Vi 
anser att sjuksköterskans roll är viktig i detta sammanhang. Sjuksköterskan ska kunna 
motivera patienterna och finnas till hands när patienterna behöver personlig hjälp och 
rådgivning. Naithani, Gulliford och Morgan (2006, s.124) beskriver att brist på 
individuellt anpassad vård av sjuksköterskan skapade missnöje bland patienterna. De 
patienter som ansåg sig ha en god relation med sin sjuksköterska var beredda att 
acceptera sin sjukdom och blev mer positiv inställda till sin sjukdom. Vi som författare 
anser att acceptans av sjukdomen kan medföra att de rekommenderade 
livsstilsförändringarna följs av patienterna, detta kan i sin tur leda till att sjukdomens 
senkomplikationer förebyggs.   
 
SLUTSATSER 

 
Studien ger en överblick över hur patienter med diabetes typ 2 upplever att leva med 
sjukdomen. Författarna anser att studiens resultat kan användas av sjuksköterskor i vård 
av patienter med diabetes. Studien kan bidra till att sjuksköterskornas förståelse för 
patienten och dennes livsvärld ökar. Brist på kunskap var bakomliggande orsak till att 
olika känslor uppkom så som exempelvis rädsla och oro. Brist på kunskap sammanflätas 
med andra negativa upplevelser som t.ex. att inte acceptera sjukdomen och okunskap 
kring rätt kost och motion. Sjuksköterskans förståelse bör förbättras kring hur patienter 
med diabetes upplever sin livsvärld och livsstilsförändringarna. Sjuksköterskans 
förståelse leder till att mindre vårdlidande uppstår och det kan också underlätta 
bemötandet. 
  
Vi anser att mer vårdvetenskaplig forskning behövs, eftersom diabetes kan leda till olika 
känslor i samband med att livsstilsförändringar behöver göras. Forskningen som redan 
finns riktar sig mest mot sjukdomens påverkan på patientens liv, snarare än 
livsstilsförändringarnas påverkan på livet.  
 
Önskemålet med denna studie är att den ska vara till hjälp för sjuksköterskor så att de på 
ett bättre sätt kan ge stöd till patienter med diabetes typ 2.  
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artiklar 
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AND narratives 

2004-2013 10 1 

PubMed Diabetes mellitus AND life 
experience AND qualitative 
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Cinahl Self-management AND barriers 
AND diabetes type 2  

2004-2013 54 1 

Cinahl Diabetes mellitus type 2 AND self-
care AND qualitative 
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Årtal 

Titel 

Tidsskrift 

Teoretiska 

utgångspunkter
  

syfte Studiedesign Resultat 

Ahlin, K& Billhult, A       
 
2012 
 
Lifestyle changes–a 
continuous, inner 
struggle for women 
with type 2 diabetes 
 
Scandinavian Journal 
Of Primary Health 
Care 

Patientperspektiv Med denna studie 
var att beskriva hur 
kvinnor hanterar 
nödvändiga 
livsstilsförändringa
r på grund av en 
kronisk sjukdom 
som diabetes. 

Kvalitativ metod med 
djupa intervjuer. 10 
kvinnor på en 
åldersvariation mellan 
37-87 år som lever i 
västra Sverige och är 
registrerade i en 
diabetesdatabas 
utvaldes. 

Resultatet har 
fem 
huvudkategorier: 
Den tvetydiga 
känslan av andras 
inblandning, bli 
ett offer för 
tryck-krav, 
upplever 
kunskapsbrist, 
upplever ett 
behov och att 
hitta skäl för att 
inte förändras. 

Handley, J, Pullon, S, 
& Gifford, H  
2010 
 
Living with type 2 
diabetes: ‘Putting the 

person in the pilots’ 

seat  

Patientperspektiv Var att få förståelse 
av de vuxnas levda 
erfarenheter av 
diabetes typ 2 och 
förmåga att själv 
hantera detta 
tillstånd. 

Intervjustudie med 9 
personer 5 var kvinnor 
och 4 var män med en 
åldergräns mellan 43-
79 år. 

Resultatet kom 
fram till 3 teman.  
Förlorad kontroll, 
att få kontroll 
över processen 
och att vara i och 
behålla i 
kontrollen 
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Australian Journal Of 
Advanced Nursing  

Hörnsten, A, 
Sandström, H, & 
Lundman, B 
 
2004 
 
Personal 
understandings of 
illness among people 
with type 2 diabetes 
 
Journal Of Advanced 
Nursing  

Patientperspektiv Med denna studie 
var att beskriva 
personliga 
förståelser av 
sjukdomen bland 
personer med 
diabetes typ 2 i 
Sverige. 

Ett urval av 44 
patienter mellan 47-80 
år diagnostiserade med 
diabetes typ 2 inom de 
senaste 2 åren valdes 
från fyra vårdcentraler. 
Narrativ intervju 
användes för att få 
förståelse hur det är att 
leva med diabetes.  

Resultater 
formulerades i 
sex kategorier: 
bilden av 
sjukdomen, 
betydelse av 
diagnosen, 
integrera med 
sjukdomen, 
utrymme för 
sjukdomen, 
ansvar för vården 
och framtida 
utsikter. 

Johansson, K, 
Ekebergh, M, & 
Dahlberg, K 
 
2009 
 
A lifeworld 
phenomenological 
study of the 
experience of falling 
ill with diabetes.   
 
 International Journal 
of Nursing studies 

Patientperspektiv Med studien var att 
ur ett 
patientperspektiv 
utveckla kunskap 
om hur det är att 
insjukna i diabetes. 

10 personer som 
insjuknades i diabetes 
sedan 4-12 månader 
ombads att skriva en 
berättelse om deras 
insjuknande process. 
Av dessa 10 personer 
deltog endast 7, 4 män 
och 3 kvinnor.  

Resultatet kom 
fram till 4 tema: 
Kroppen i 
obalans får 
uppmärksamhet 
av andra, för att 
bli en person med 
diabetes och 
möter en 
förändrad 
livssituation, 
Kampen att inte 
bli sin sjukdom är 
ett eget ansvar 
och märkbar och 
osäker acceptans. 

Jutterström, L, 
Isaksson, U, 
Sandström, H, & 
Hörnsten, Å 
 
2012  
 
Turning points in 
self-management of 
type 2 diabetes  
 
European Diabetes 
Nursing 

Patientperspektiv Var att belysa hur 
personer med    
diabetes typ 2  
beskriver sina 
vändpunkter i  
egenvården. 
 

Kvalitativ forskning 
med semi-strukturerad 
intervju. 
Urvalet bestod av 18 
män och kvinnor som  
varit diagnostiserade  
med diabetes typ 2 
i minst två år. 
 

Resultatet visade 
4 tema: En kamp 
mellan liv 
och död, Stå vid 
ett vägskäl 
utan återvändo, 
vara den som 
beslutar samt 
vara den som kan 
påverka 
resultatet.  
 

Knäck, Å, Klang, B, 
& Fagerberg, I 
 
2011 
 
Learning to live with 
illness: experiences 
of persons with 

Patientperspektiv Med studien var att 
få en förståelse för 
hur det upplevs att 
leva med diabetes 
de 2 första 
månaderna efter att 
diagnosen 
fastställts. 

En kvalitativ 
deskriptiv design 
användes med 
intervjuer för att 
komma fram till 
patienternas erfarenhet 
av att leva med 
diabetes. Urvalet var 

Resultatet visade 
deltagarnas 
tankar kring sin 
nya verklighet, 
kroppens roll i 
livet, olika sätt att 
lära sig kunskap, 
och även 
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recent diagnoses of 
diabetes mellitus 
 
Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences  

 13 personer, med 4 
kvinnor, 9 män. 
Mellan 26-65 år. 
Materialet 
analyserades med en 
innehållsanalys. 

deltagarnas 
tankar kring deras 
möte med Hälso- 
och sjukvården. 

Malpass, A, 
Andrews, R & 
Turner, M.K   
 
2008 
 
Patients with Type 2 
Diabetes experiences 
of making multiple 
lifestyle changes: A 
qualitative study   
 
Patient Education and 
Counseling  
 

Patientperspektiv  Var att undersöka 
upplevelsen av 
nydiagnostiserade 
patienter med 
diabetes typ 2 
angående 
förändringar 
gällande diet och 
fysisk aktivitet. 

Djupintervjuer av 30 
personer, 18 kvinnor 
och 12 män som 
utvaldes slumpmässigt 
6 månader efter deras 
diagnostisering av 
diabetes typ 2. 
Kvalitativ metod, 
RCT-studie användes. 

Fem teman: 
ändringar som 
görs för att förstå 
betydelsen av 
kost och fysisk 
aktivitet, 
kostförändringar 
som stöder fysisk 
aktivitet, fysisk 
aktivitet stöder 
kostförändringar 
och kontrollera 
blodsockernivåer, 
flera 
livsstilsförändrin-
gar motverkar 
och ger ömsesidigt 
stödjande. 

Nagelkerk, J, Reick, 
K, & Meengs, L  
 
2006 
 
Perceived barriers 
and effective 
strategies to diabetes 
self-management 
 
Journal Of Advanced 
Nursing  

Patientperspektiv Var att visa 
upplevda barriärer 
och effektiva 
strategier för 
egenvård hos 
vuxna  
med typ-2 diabetes 
på landsbygden.  

Deltagarna valdes ut  
från primärvården och 
bestod av 24 personer 
med 12 män och 12 
kvinnor, med diabetes 
typ2. De ingick i tre 
fokusgrupper som 
varade i 2 timmar där 
de blev intervjuade 
med öppna frågor.  
Deltagarna fick även 
svara på en 
demografisk enkät.  

Resultatet kom 
fram till att 
deltagarna 
beskrev sina 
individuella  
upplevelser av  
barriärer och  
strategier i  
egenvården av 
diabetes typ 2. 

Oftedal, B, Karlsen, 
B, & Bru, E 
 
2010 
 
Life values and self-
regulation behaviours 
among adults with 
type 2 diabetes. 
 
Journal Of Clinical 
Nursing 

Patientperspektiv  Var att identifiera 
livets värde hos 
vuxna individer  
med diabetes typ 2 
och beskriva dessa  
upplevelser samt  
beskriva hur dessa  
upplevelser  
påverkar deras  
egenvårdsbeteende. 

En deskriptiv 
kvalitativ design 
användes som 
innefattade 
fokusgrupper för att 
samla in data. Urvalet 
bestod av 19 vuxna 
med diabetes typ 2. 
Analysen skedde av 
kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Resultatet kom 
fram till 6 tema: 
att bevara hälsa 
och livslängd, en 
känsla av 
kroppsligt 
välbefinnande, 
bevara en positiv 
kroppsuppfattning, 
självbestämmand
e och upprätthålla 
arbetsförmågan.  

Pilkington, F, Daiski, 
I, Bryant, T, Dinca-
Panaitescu, M, 
Dinca-Panaitescu, S, 
& Raphael 
 

Patientperspektiv  Var att öka 
förståelsen genom 
patientperspektiv 
om hur låg inkomst 
påverkar 
patienternas 

Semi-strukturerade 
intervjuer av 60 
låginkomsttagare 
personer. Med medel 
ålder på 57 år. 
Urvalet valdes från 4 

Resultatet kom 
fram till 1 tema: 
flexibel kamp för 
överlevnad under 
svåra 
påfrestningar och 
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2010 
 
The Experience of 
Living with Diabetes 
for Low-income 
Canadians. 
 
Canadian Journal of 
Diabetes  

hantering av sin 
diabetes. 

sjukvårds enheter från 
Toronto i Kanada. 

3 subteman: 
balansera 
konkurrerande 
prioriteringar, 
göra det bästa av 
det, användning 
av kunskap och 
kroppsliga 
kännedom i 
diabetes egenvård 
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