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SAMMANFATTNING 
Diabetes är idag en av världens vanligaste sjukdomar och prognosen är att antalet 
människor i världen med typ 2 diabetes kommer att öka de kommande åren. Även 
Sverige förutspås få ökade problem i framtiden. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 
arbetet med att möta de utmaningar som sjukdomen medför. Sjuksköterskan kommer i 
sitt arbete nära patienten och kan hjälpa patienten till en högre livskvalitet med bland 
annat stöd och råd. För att kunna anpassa vården till patienten är det viktigt att vårdaren 
försöker få en inblick i patientens livsvärld. Kännedom om patientens uppfattningar och 
upplevelser kan underlätta inblicken i patientens livsvärld. Studiens syfte är därför att 
belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes uppfattar denna sjukdom samt deras 
upplevelser av att leva med sjukdomen. Studien har genomförts genom analys av 
kvalitativ forskning inom området och resultatet redovisas under två kategorier med 
underkategorier. Resultatet visar att det förekom flera olika och ibland felaktiga 
uppfattningar om sjukdomens orsaker, hur allvarlig den var, vad som orsakade 
symtomen samt uppfattningar om behandlingen. Resultatet belyser även upplevelser av 
att leva med diabetes. Människor med diabetes kan uppleva begränsningar och rädsla 
till följd av sjukdomen men de kan även känna bland annat osäkerhet och skuld. I 
diskussionen diskuterar författarna patienters bristande kunskap, rädsla och skuld och 
framhåller det vårdande samtalets betydelse för den goda omvårdnaden. Författarna tar 
även upp det som ett problem att människor med diabetes känner sig inte sjuka och kan 
ha svårt att ta sin sjukdom på allvar. 

Nyckelord: typ 2 diabetes, patientperspektiv, uppfattning, upplevelse, levda 
erfarenheter, kvalitativ litteraturanalys. 
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INLEDNING  
World Health Organization jämför diabetes med hiv och aids. Var tionde sekund dör 
någon till följd av diabetes i världen varav 80-90 procent är typ 2 diabetes (Agardh, 
Berne & Östman, 2005; World Health Organization & International Diabetes 
Federation, 2004). Även i Sverige är typ 2 diabetes betydligt vanligare än diabetes typ 1 
(Agardh et al., 2005). Diabetesrelaterade komplikationer kan leda till försämrad 
livskvalitet. Det är därför av stor vikt för patienten att sjuksköterskan med hjälp av sin 
kunskap hjälper patienten att sköta sin hälsa. För att sjuksköterskan skall kunna hjälpa 
patienten på ett så bra sätt som möjligt behöver hon förutom att ha en god kunskap om 
sjukdomen även besitta förmågan att sätta sig in i patientens situation. I denna uppsats 
belyser vi hur vuxna personer med typ 2 diabetes uppfattar denna sjukdom samt deras 
upplevelser av att leva med sjukdomen, så som de visade sig i ett urval av tidigare 
forskningsrapportering. 

BAKGRUND 
För att ge läsaren bättre förutsättningar att förstå komplexiteten med diabetes så inleds 
bakgrunden med en beskrivning av typ 2 diabetes, riskfaktorer, komplikationer och 
behandling. Detta följs av ett avsnitt om sjuksköterskans ansvar i en hälsofrämjande 
vård, innehållandes en del med diabetessjukvårdens målsättning. För att förenkla för 
läsaren använder vi uttrycket patient då vi menar människor med typ 2 diabetes. 

Typ 2 diabetes 
Diabetes mellitus indelas främst i typ 1 och typ 2 men det finns ytterligare ett par 
varianter med låg prevalens. I denna uppsats fokuserar vi på typ 2 diabetes då det är den 
vanligaste diabetesformen som representerar 80-90 procent av all diabetes. Det är även 
den form som förväntas öka mest i framtiden till följd av bland annat våra levnadsvanor 
och ökade livslängd (Agardh et al., 2005). Gemensamt för diabetestyperna är förhöjt 
blodsocker (mäts som glukoshalt i plasma, förkortas p-glukos) och diagnostiseras 
utifrån symtom och mätning av p-glukos. Diagnoskriterierna varierar lite men ett 
enstaka p-glukos värde över 11 mmol/l är tillräckligt för diagnos alternativt 8-11 mmol/l 
vid två olika tillfällen. Mäter man fastevärde räcker det att patienten har över 7 mmol/l 
vid två olika tillfällen (Agardh et al., 2005). 

Insulin är ett livsnödvändigt anabolt hormon som produceras i pancreas. Insulin har 
olika verkan på olika typer av celler (exempelvis leverceller, muskelceller, fettceller) 
men gemensamt är att det sänker blodsockernivåerna och möjliggör transport av glukos 
in i cellerna. Det som kännetecknar typ 2 diabetes är främst insulinets minskade verkan 
på kroppens celler. Det krävs då högre insulinkoncentration för att utlösa önskad effekt. 
Tillslut orkar inte pancreas öka insulinproduktionen tillräckligt och blodsockernivån 
stiger (Fletcher, Gulanick & Lamendola, 2002). Hos vissa patienter med långt gången 
typ 2 diabetes slutar betacellerna att producera insulin och injektioner med insulin blir 
nödvändigt (Agardh et al., 2005). 

Symtom och komplikationer 
Symtomen kommer ofta smygande när det gäller typ 2 diabetes med törst och stora 
urinmängder som mest typiska men det kan även vara trötthet, viktnedgång med mera 
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(Agardh et al., 2005). Ilska och irritabilitet nämns också som symtom av patienter 
(Heuer & Lausch, 2006). De stora urinmängderna och törsten kommer av att njurarna 
inte klarar av att återta allt glukos från primärurinen. Den glukos som är kvar i urinen 
drar med sig vätska ur blodet vilket leder till ökad urinmängd (Agardh et al., 2005). 

Diabetes är en komplex sjukdom som medför ett stort antal komplikationer, både på 
kort och på lång sikt. Listan på långsiktiga komplikationer är lång med förändringar i 
både små och stora blodkärl med följder som bristande cirkulation och risk för 
amputation men även förändringar i njurar och ögon. Kombinationen bristande perifer 
känsel (på grund av neuropati) och dålig perifer cirkulation leder ofta till inneliggande 
sjukvård av svårläkta fotsår men kan även yttra sig som sexuella problem såsom 
erektionsstörningar hos mannen. Patienter med diabetes har ökad risk för hjärt- 
kärlsjukdomar och är kraftigt överrepresenterade bland ex hjärtinfarkter (Quittenbaum, 
2007). En undersökning visar att en människa med typ 2 diabetes har 20 procents risk 
att få en hjärtinfarkt inom sju år efter diagnos. Detta är till och med lite större risk än det 
är för människor utan diabetes som redan haft en infarkt (Haffner, Lehto, Ronnemaa, 
Pyorala, & Laakso, 1998). 

De akuta komplikationerna är främst hypoglykemi, ketoacidos och hyperglykemiskt 
hyperosmolärt syndrom (HHS). Hypoglykemi kan man få till följd av behandlingen av 
insulin men även av perorala Sulfonureider. Vid upprepade djupa hypoglykemier 
riskerar man medvetslöshet och bestående hjärnskador. Tidiga tecken på begynnande 
hypoglykemi är svettningar, hungerkänslor, skakningar, oro, hjärtklappning, svaghet 
och blek fuktig hud. Ketoacidos och HHS är relativt ovanliga men är en följd av 
insulinbrist och kraftig hyperglykemi som kräver intensivvård (Socialstyrelsen, 1999). 

Riskfaktorer och behandling 
Riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes är arv, övervikt, ålder, dyslipidemi (högt 
kolesterol, höga triglycerider och lågt HDL-kolesterol) och låg fysisk aktivitet. Den 
enskilt största riskfaktorn för att utveckla typ 2 diabetes är svår att påverka då typ 2 
diabetes är kraftigt ärftligt. Typ 2 diabetes är ärftligt i mycket större utsträckning än typ 
1 diabetes. Prevalensen varierar bland olika folkgrupper. Exempelvis har 
latinamerikaner i USA mycket högre prevalens än vita amerikaner, även om man väger 
in fetmafrekvensen, vilket talar för en viss etniskt riskfaktor (Fletcher et al., 2002). En 
av anledningarna till att typ 2 diabetes prevalensen ökar är att befolkningen blir äldre 
och risken att få typ 2 diabetes ökar med ålder. I en stor screeningstudie bedriven i 
Sverige hade 9,5 procent av 64-åriga kvinnor diabetes varav nästan 5 procent var 
nyupptäckta. Ytterligare 30 procent uppvisade olika former av försämrad glukos 
metabolism vilket på sikt kan leda till diabetes (Brohall, Behre, Hulthe, Wikstrand & 
Fagerberg, 2006).

Till riskfaktorer som man själv kan påverka genom förändrade levnadsvanor hör 
övervikt, dyslipidemi och låg fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet förbättrar 
insulinkänsligheten, förbättrar lipidbilden i blodet och kan bidra till viktminskning 
(Fletcher et al., 2002). Den andra viktiga biten inom behandling och prevention utöver 
fysisk aktivitet är kosten i form av minskat energiintag med betoning på minskad mängd 
mättat fett samt ökat fiberintag (Lindström, Ilanne-Parikka, Peltonen, Aunola, Eriksson, 
Hemiö, et al., 2006). Enligt Agardh, et al. (2005) ger rökning insulinresistens varför 
rökavvänjning är extra viktigt för denna patientgrupp. 
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Stora medicinska studier har visat att det går att förebygga typ 2 diabetes och dess 
komplikationer (Diabetes prevention program research group, 2002; Tuomilehto, 
Lindström, Eriksson, Valle, Hämäläinen, Ilanne-Parikka, et al., 2001). Diabetes 
prevention group (2002) visade dessutom att en förändring av levnadsvanor var mer 
effektivt som prevention mot typ 2 diabetes än farmakologisk behandling med 
Metformin. Metformin är ett läkemedel som sänker blodsockernivån utan risk för 
hypoglykemi. 

Om diagnosen typ 2 diabetes ställs i ett tidigt skede räcker adekvat kost och motion som 
behandling, åtminstone till en början. Om det inte är tillräckligt för att få 
blodsockervärdena under kontroll kompletteras behandlingen med tabletter. Det finns 
ett flertal olika typer av perorala läkemedel vid typ 2 diabetes som har som målsättning 
att antingen förbättra insulinkänsligheten i cellerna eller öka insulinfrisättningen från 
betacellerna. Det finns också en tredje grupp som minskar glukosupptaget i tarmen. När 
inte kost, motion och tabletter är tillräckligt så är det viktigt att patienter börjar 
behandlas med insulin, allt för att minska risken för framtida komplikationer 
(Quittenbaum, 2007). 

Kostrekommendationerna som gäller för patienter med diabetes skiljer sig inte från de 
som friska människor bör äta och utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna. 
Av rekommendationerna framgår att ca 55 energiprocent bör vara kolhydrater. 
Kolhydraterna höjer ofrånkomligt blodsockret men genom att välja livsmedel med låg 
andel socker och istället längre stärkelsekedjor och fibrer erhålls en jämnare 
blodsockernivå. Faktorer som tillredning och hur finfördelat livsmedlet är påverkar 
också hur snabbt blodsockerstegringen blir. För att få en jämn blodsockernivå är 
regelbundna måltider viktigt för alla, helst frukost, lunch, middag och några mellanmål 
(Quittenbaum, 2007). 

I de fall då patienten är överviktig är fysiskaktivitet och reduktion av energiintaget 
viktigt för att minska insulinresistensen och blodfetterna. Vardagsmotion är viktigare än 
elitidrottande och då patienterna ofta är äldre promenad en bra aktivitetsform 
(Quittenbaum, 2007). 

Som ett mått för att se om nuvarande behandling är tillräcklig men även för att i viss 
mån se hur väl patienten sköter sin egenvård tas ett blodprov på HbA1C ofta vid 
kontrollbesök. HbA1C ger en bild av hur blodsockervärdena har legat genomsnittligt 
senaste 6-8 veckorna (Agardh et al., 2005). Målvärden för HbA1C varierar i olika 
vårdprogram och är under diskussion men i Quittenbaum (2007) anges < 6,5 % som 
målvärde. 

Behandlingsmetoder utvecklas ständigt. Klart är dock att livsstilsförändringar kommer 
att vara nödvändiga åtminstone som kombinationsbehandling för överskådlig framtid 
(Agardh et al., 2005). Utöver farmakologisk behandling och livsstilsförändring av 
patienter med förhöjda glukosnivåer har magsäckskirurgi av patienter med fetma visat 
sig mycket positivt som prevention av bland annat typ 2 diabetes (Sjöström, Lindroos, 
Peltonen, Torgerson, Bouchard, Carlsson, et al., 2004) 

Sjuksköterskans ansvar i en hälsobefrämjande vård  
Sjuksköterskan har som stöd i sitt arbete en kompetensbeskrivning från Socialstyrelsen 
(2005) där det står hur en sjuksköterska bör arbeta. Syftet med kompetensbeskrivningen 
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är att klargöra vad som är sjuksköterskans arbetsuppgifter. Under kategorin Främjande 
av hälsa och förebyggande av ohälsa står att sjuksköterskan skall ha förmåga att: 

• identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera 
till förändrade livsstilsfaktorer 

• identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till 
egenvård 

• undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i 
grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa 

• motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 
behandling 

• förebygga smitta och smittspridning  

Trots att patienter med diabetes främst behandlas av diabetesteamet i primärvården, där 
en diabetessjuksköterska utgör spindeln i nätet utav samverkande specialister tvingas 
patienter med diabetes ibland söka vård för andra sjukdomar utanför diabetesteamet. 
Det är främst i det sammanhanget som allmänsjuksköterskan möter patienter med 
diabetes (Wikblad, 2006). 

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal använder sig dagligen av vårdprogram. 
Vårdprogram är en av sjukvården utarbetad handlingsplan för hur vården kring en viss 
sjukdom skall bedrivas och samordnas utifrån forskning och allmän praxis. 
Vårdprogrammen utformas för att det skall finnas ett tydligt mål och stöd för det arbete 
som vårdarna bedriver, samt att befintliga resurser skall utnyttjas på ett effektivt sätt så 
att alla få en likvärdig vård (Nationalencyklopedin, 2007). Vårdprogram för diabetes 
innehåller vanligtvis: information om orsaker till diabetes; hur sjukdomen ska 
behandlas; riktlinjer för hur komplikationer ska förebyggas och behandlas; riktlinjer för 
egenvård och patientundervisning. Vårdprogrammen är utformade utifrån 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid diabetes mellitus. Innehållet kan dock 
variera kraftigt mellan olika vårdprogram. Enligt Wikblad (2006) behöver 
sjuksköterskan utöver vårdprogrammens generella kunskaper även kunskaper om den 
enskilde patienten för att kunna ge en god omvårdnad och stöd vid en 
livsstilsförändring. 

Enligt Arborelius (2001) är det bästa sättet för att hjälpa patienten att uppnå en 
förändring av levnadsvanor att använda ett patientcentrerat förhållningssätt vilket 
innebär att man frångår det mer traditionella sättet att informera patienten. Arborelius 
förespråkar istället en fokusering på patienternas synpunkter, upplevda för- och 
nackdelar av beteendet som utgångspunkt i undervisningen. 

Diabetessjukvårdens målsättning är att bibehålla och skapa en så god livskvalitet som 
möjligt. Enligt Nationalencyklopedin (2007) kan livskvalitet beskriva hur nöjd man är 
med sin situation. Avgörande är om man kan utföra de saker som man själv skattar som 
viktiga. Vad som är en god livskvalitet kan därför variera från person till person. I 
vårdkontext är en god livskvalitet och en god hälsa nära besläktade. Eriksson (2000) 
talar om en objektiv och en subjektiv hälsa. Den objektiva är den påvisbara hälsan till 
exempel avsaknad av långvarig sjukdom. Den subjektiva utgår från individens 
upplevelse, känsla och medvetenhet om sin hälsa. Vad som är hälsa skiljer sig mellan 
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olika kulturer och samhällen. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 
(2003) beskriver vidare med referens till Eriksson hälsa som en strävan efter balans och 
harmoni och upplevelse av att vara hel som människa. Hälsa har alltså en djupare 
innebörd än frånvaro av sjukdom, hälsa är något man kan ha trots att man är långvarit 
sjuk. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten till god hälsa behöver hon kunna 
sätta sig in i patientens livsvärld. Dahlberg, et al. (2003) skriver att livsvärlden är den 
värld personen lever i, vi kan inte komma ur eller ifrån den. Livsvärlden är unik för 
varje person, den är personens upplevelse av omvärlden. För att sjuksköterskan ska 
kunna försöka förstå patientens livsvärld behöver han eller hon känna till patientens 
uppfattningar och upplevelser då de utgör en del av livsvärlden. Dessa två begrepp 
skiljer sig åt. Att uppleva är att vara med om något som direkt berörd part, samma 
betydelse som att erfara. Att uppfatta är att bli medveten om något genom att ta emot 
och bearbeta underliggande innebörd i ett budskap eller yttre sinnesintryck, samma 
betydelse som att förstå (Nationalencyklopedin, 2007).  

PROBLEMFORMULERING  
Diabetessjukvården är uppbyggd kring vårdprogram som beskriver sjukdomen och hur 
vården skall organiseras. Vårdprogrammen är utformade för att de skall vara 
generaliseringsbara. Därför ryms inte den en enskilde individens uppfattningar och 
upplevelser i vårdprogrammen. Mötet med en människa kan inte ske efter en mall utan 
måste anpassas efter varje individ och för att kunna ge god omvårdnad behöver 
sjuksköterskan kunskap om den enskilde individens livsvärld. Därför studerar vi hur 
människor med typ 2 diabetes förstår och erfar sin sjukdom, för att skapa en bättre 
grund inför mötet med den unika människan. 

SYFTE 
Uppsatsens syfte är belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes uppfattar denna 
sjukdom samt deras upplevelser av att leva med sjukdomen.

METOD 
Metoden för datainsamlingen och dataanalys utgår från en modell av Evans som 
beskrivs i Friberg (2006) och som syftar till att bidra evidensbaserad omvårdnad med 
grund i analys av kvalitativ forskning. Vi har valt kvalitativa studier och passande 
analysmodell då kvalitativa studier enligt Friberg (2006) ger en möjlighet till förståelse 
av människors subjektiva upplevelser. 

Litteratursökning 
För att söka artiklar använde vi oss databasen Cinahl. Till hjälp för att finna vilka 
beskrivande termer Cinahl använt för att kategorisera sitt innehåll använde vi Cinahls 
tesaurus. Vi fann sökbara termer som: diabetes mellitus, non-insulin-dependent och Life 
Experiences. Utöver dessa användes sökorden: nurse; care; caring; patient* 
experience*; perception* samt kombinationer av dessa. För att sålla bland artiklarna i de 
fall då det var många träffar användes följande inklusionskriterier: skriven på engelska, 
visa patienters uppfattningar eller upplevelser, människor med typ 2 diabetes och vuxna 
människor. Artiklar granskades genom kontroll av peer rewied, vetenskaplig struktur 
samt metod med hjälp av abstract. De artiklar som ansågs hålla god kvalitet 
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kontrollerades ytterligare en gång för att säkerställa kvaliteten innan de användes i 
studien. Vid kvalitetsbedömningen utgick vi från Friberg (2006). Artikeln skulle ha ett 
tydligt syfte och metod som även beskrev hur materialet var analyserat samt att 
resultatredovisningen var sådan att det gick att dra slutsatser utifrån den. De manuella 
sökningarna utgjordes av sökningar genom kontroll av referenslistor samt 
kedjesökningar på författare. Ingen särskild hänsyn till publiceringsdatum gjordes utan 
tillgången på abstracts och relevans till vårt syfte har utöver kvaliteten varit de 
avgörande faktorerna vid urvalet av artiklar. 

Sökningarna i Cinahl gjordes mellan 2007-10-01 och 2007-11-23. Materialet för 
resultatredovisning utgörs av sju kvalitativa artiklar. Tillsammans redovisar dessa 
artiklar 188 informanters uppfattningar och upplevelser av typ 2 diabetes. Tre av 
artiklarna är från Sverige, två är från USA, en är från Skottland samt en från Thailand. 
Artikelförfattarna har insamlat data genom samtal med informanterna. Formen för 
samtalen har varierat från intervjuer med informanterna i deras hem till samtal i 
fokusgrupper. En artikel baseras på informella samtal med patienter under en lång tid. 
För mer information om artiklarna se bilaga 1. 

Analys 
Vår analys grundar sig på Evans modell beskriven i Friberg (2006) och är av 
beskrivande karaktär med fokus på resultatdelen i de granskade artiklarna. Strävan har 
varit att hålla sig så nära data som möjligt utan att omtolka. 

Vi började med att läsa artiklarna var för sig upprepade gånger för att få en uppfattning 
om innehållet. Därefter gjorde vi var för sig en sammanställning av artiklarnas resultat 
genom att identifiera och nedteckna nyckelbegrepp som beskrev patienternas 
uppfattningar och upplevelser. De nedtecknade nyckelbegreppen jämfördes, likheter och 
skillnader identifierades och diskuterades författarna emellan. Därigenom identifierades 
underkategorierna och informanternas uppfattningar och upplevelser strukturerades in 
under respektive huvudkategori. 

RESULTAT 
Vårt resultat är strukturerat under två huvudkategorier med underkategorier enligt 
figuren nedan. 

Uppfattningar om sjukdomen Upplevelser av att leva med sjukdomen 
Orsaker  Accepterande 
Bilder av sjukdomen Begränsningar 
Symptom Osäkerhet 
Behandling Rädsla 

 Bemötandet 

Uppfattningar om sjukdomen 
Uppfattningar om sjukdomen behandlar patienternas olika uppfattningar i fyra 
underkategorier: Orsaker, Bilder av sjukdomen, Symtom samt Behandling.  
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Orsaker 
Det fanns många patienter i de granskade artiklarna som kände till de medicinska 
orsakerna till diabetes men det var också många som uppfattade andra orsaker än de 
som vårdpersonal använder i sina förklaringsmodeller. Arv och i viss utsträckning kost 
var de faktorer som främst angavs orsakat diabetesen (Hjelm, Nyberg, Isacsson & 
Apelqvist, 1999; Heuer & Lausch, 2006; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). I 
Heuer och Lausch (2006) uttryckte flera patienter uppfattningen att deras diabetes kom 
av att de ätit för mycket socker och sötsaker något de nu i efterhand ångrade. De 
uppfattade också en sundare kost som främsta preventiva åtgärd. Andra orsaker som 
nämndes var övernaturliga krafter och tron på högre makter (Hjelm et al., 1999; Heuer 
& Lausch, 2006). Många patienter kunde dessutom härleda sitt sjukdomsutbrott till 
starka känslor av sorg, ilska eller andra känslomässigt starka upplevelser som en 
utlösande faktor (Hjelm et al., 1999; Heuer & Lausch, 2006; Adams, 2003). Exempel på 
sådana upplevelser som beskrevs var en sons död eller att närstående varit med om en 
allvarlig olycka (Adams, 2003). 

Bilder av sjukdomen 
Uppfattningen om hur farlig och allvarlig diabetes var färgades av vilken kultur 
patienterna levde i. I de studier som beskriver latinamerikaner i USA, en grupp som har 
hög prevalens, uppfattade de flesta patienterna diabetesdiagnosen som en ytterst 
allvarlig diagnos, en dödsdom som ledde till ett flertal allvarliga komplikationer och för 
tidig död (Heuer & Lausch, 2006; Adams, 2003). I Adams (2003) jämförde informanter 
diabetes dessutom med hjärtsjukdom och cancer och en patient gick så långt som att 
säga att det var den värsta av alla allvarliga sjukdomar. I samhällen med lägre prevalens 
skiftade bilden av diabetes från något som ledde till död (Hörnsten et al., 2004) till 
uttalanden om att typ 2 diabetes inte var riktig diabetes och följaktligen inte var så 
farligt (Holmström & Rosenqvist, 2005). En patient uttryckte det så här: 

I say it clearly, I have not changed anything at all. I go on as before, as type 2 
diabetes is a simple disease, and as long as I feel well, I don’t think that it is a 
bad decision. I mean, why should I look for problems when there aren’t any? 
(Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

De flesta var införstådda med att sjukdomen var kronisk (Hjelm et al., 1999; Heuer & 
Lausch, 2006; Hörnsten et al., 2004; Adams, 2003) men förhoppning om att den var 
potentiellt botbar fanns (Hjelm et al., 1999). Det fanns även de som trodde att 
sjukdomen snart skulle gå över om de bara följde behandlingen på samma sätt som man 
botar många andra åkommor. En patient sa: ”It has been 5 years that I have had it and it 
won’t go away” (Heuer & Lausch, 2006, s. 57). 

Lawton, Peel, Parry, Araoz och Douglas (2005) beskriver hur patienterna bildade sin 
uppfattning om sjukdomen beroende på de vårdinsatser de fick och vilken vårdpersonal 
de träffade men de drog även slutsatser utifrån vad de inte fick. Om patienternas vård 
sköttes i primärvården och de inte fick sjukhusvård drog de slutsatsen att det var nog 
ingen allvarlig sjukdom. Utskrivning efter initial sjukhusvård med påföljande 
uppföljning i primärvården tolkades också som att sjukdom inte längre var så allvarlig. 
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Symtom 
Symtomen som patienterna rapporterade täckte ett brett spektra lite beroende på hur 
välbehandlad deras diabetes var. Patienter som diagnostiserats via screening (Lawton et 
al., 2005) eller som erhållit behandling av initiala symtom (Naemiratch & Manderson, 
2006) upplevde symtomfrihet vilket de tolkade och uppfattade som att de var friska och 
såg därför ingen anledning att följa behandlingsregimer. En patient ifrågasatte sin 
diagnos på följande sätt: 

I didn’t have any symtoms whatsoever that eh I felt like saying to him [GP] 
‘‘Are you sure?’’ n’ he says ‘‘Look, you just think we’re mischief making’’, 
and I thought, ‘‘oh hell, there’s a lot of truth in that.’’ (Lawton et al., 2005, s. 
1428). 

I Naemiratch och Manderson (2006) beskrev patienter hur sjukdomen växlade mellan 
att vara synlig och osynlig. Det var enbart i faser då sjukdomen var synlig med 
begränsande symtom som patienten ansåg att sjukdomen krävde professionell vård, 
egen eftertanke och behandlingsefterlevnad. Liknande tankar återfanns i Holmström och 
Rosenqvists (2005) studie där en patient beskrev att trots kunskap om sjukdomen så var 
det svårt att förstå hur något som inte kändes kunden skada kroppen och uttryckte: 

I have a hard time trying to accept and realise the danger, since I don’t feel 
anything odd in my body. I guess I feel all right. But I am aware of the fact that 
my values are too high and that I then will risk damage inside my body. It’s not 
there today, but eventually it will turn up…This is difficult to really 
understand. (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 150). 

Behandling 
Uppfattningen att den vetenskapligt beprövade behandlingen inte var den enda som 
hade effekt på sjukdomen delades av flera patienter. I Naemiratch och Mandersons 
(2006) studie angav informanter att de uppfattade naturmedicin som ett användbart 
komplement både för att behandla symtom men även grundorsaken, diabetes. 
Patienterna kunde enligt författarna delas upp i tre grupper, där den första gruppen 
använde sig av enbart den ordinerade medicinen, medan den andra gruppen använde 
både västerländsk skolmedicin och naturmedicin såsom örter. Den tredje gruppen 
utgjordes av en man som enbart använde naturmedicin då biverkningar fått honom att 
sluta ta sin medicinska behandling. Även i Hjelm, et al. (1999) framkom det att 
patienterna använde kompletterande behandling. Patienterna använde västerländsk 
skolmedicin, naturmedicin samt alternativa behandlingar. 

Holmström och Rosenqvist (2005) beskrev att vissa patienter uppfattade det som att 
deras blodsockervärde inte hade något samband med sjukdomen. De kunde inte förutse 
om deras värden skulle vara låga eller höga vid kontroll. De upplevde därför att värdena 
levde sig eget liv och inte var kopplade till sjukdomen. 

Upplevelser av att leva med sjukdomen 
Upplevelser av att leva med sjukdomen beskriver patienternas levda erfarenheter och 
har sex underkategorier: accepterande, begränsningar, osäkerhet, rädsla, samt 
bemötandet 
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Accepterande 
En patient berättade i Hörnsten, et al. (2004) hur hon under något år anade hur hon höll 
på att utveckla diabetes men väntade med att söka vård för undersökning då hon inte 
kände sig redo. När hon var redo uppsökte hon läkare och fick det konstaterat. 
Vanligare var att patienter fick diagnosen och tog tid på sig att acceptera det faktum att 
de var sjuka. Acceptera sjukdomen kunde göras på olika vis. Hörnsten, et al. (2004) 
beskrev det som passiv försoning eller aktiv integrering. Försoning med sjukdomen kan 
ses som att se diabetes lite på avstånd i ett längre livsperspektiv eller som en naturlig del 
av åldrandet. Denna passiva försoning kunde ses i inställningen hos följande deltagare: 
”Not really. I tell my working buddies, I say Hey, it’s time for me to go and I go, there’s 
nothing I can do about it … that’s the way I deal anyway, know” (Heuer & Lausch, 
2006, s. 61). 

Aktiv integrering följde av att patienten gav sjukdomen mer utrymme och tog kontroll 
över situationen genom att skapa nya rutiner. Som exempel uttryckte en patient hur han 
lagt om sina vanor mot sin vilja till följd av sjukdomen (Hörnsten et al., 2004). De fanns 
även de som inte ville acceptera att det hade diabetes. Patienter upplevde i Lawton, et al. 
(2004) att om de skulle gå med i en diabetesgrupp som träffades regelbundet så skulle 
de bli diabetiker, något de inte ville acceptera att de var. 

Begränsningar  
Patienterna upplevde att sjukdomen begränsade dem på flera olika sätt. Ett sätt som 
beskrevs av patienter var att de upplevde att sjukdomen på flera sätt skiljde dem från 
andra på ett sådant sätt att de kände sig utanför den sociala gemenskapen. De beklagade 
att de inte längre kunde äta samma mat som den övriga familjen, vilket fick dem att 
känna sig utanför (Adams, 2003). Andra patienter upplevde ett utanförskap orsakat av 
sjukdomens ständiga krav på att ha regelbundna matvanor. De kunde inte längre leva 
som andra utan var tvungna att planera sin vardag mer noggrant vilket begränsade deras 
frihet (Hjelm et al., 1999). 

I Heuer och Lauschs (2006) studie berättade informanter att sjukdomen medförde en 
stor trötthet som begränsade deras liv. Tröttheten begränsade deras möjligheter att 
arbeta då de inte orkade med lika mycket som de gjorde innan de blev sjuka. Energin att 
vara aktiv på sin fritid fanns inte heller längre. Sjukdomens komplikationer och 
tröttheten i sig försämrade dessutom sexlivet för patienter av båda könen. I samma 
studie finns också mödrar som upplevde det som mycket besvärligt att de inte längre 
orkade vara den förälder de ville vara. En kvinna sa:  

Taking care of the kids. I want to have energy for them. You know I take them 
to the park and they want to play and I don’t have enough energy to get up and 
play with them. Now it is like God leave me alone. Then I wish that I could go, 
I see other mothers and they have the energy to go and jump up and down. 
They have the energy to do things with their kids and that is what I wish I had. 
I can’t do it. My body won’t handle it (Heuer & Lausch, 2006, s. 58). 

Humörsvängningar, nedstämdhet samt depression förekom och begränsade flera 
patienter (Heuer & Lausch, 2006) och en patient uttryckte att hon bara ville låsa in sig i 
sin värld och inte träffa någon (Adams, 2003). Adams (2003) diskuterade dessutom att 
dessa symtom sällan nämndes i litteratur om diabetes. Några patienter uttryckte 
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dessutom att det hade varit bra att känna till att sjukdomen kunde ge symtom som 
humörsvängningar och nedstämdhet. En patient sa: “I thought I was going crazy; it 
would have been nice to know it [depression] was a possibility with this disease” 
(Adams, 2003, s. 263). 

I kontrast till alla dessa begränsningar stod det förhållande som beskrevs i Hörnsten, et 
al. (2004) nämligen att vissa patienter sa att de inte upplevde några begränsningar alls 
av sjukdomen. 

Osäkerhet 
Informanter i materialet beskrev en osäkerhet om sambandet mellan kost och sin 
sjukdom. Patienter i Adams (2003) studie visste att mycket av diabetesbehandlingen 
handlade om att lägga om kosten men upplevde stor osäkerhet med vad de kunde äta 
och hur mycket. Detta gjorde att de kände en besatthet av mat och stor del av deras tid 
gick åt till att tänka på vad de skulle äta härnäst. En patient upplevde denna osäkerhet 
även i affären då hon inte visste vilka saker hon kunde köpa och hur de skulle påverka 
hennes blodsocker. En annan orsak till osäkerhet skapades av att patienterna inte fick 
samstämmiga kostråd av vårdpersonalen vilket orsakade ytterligare svårigheter för 
patienten (Holmström & Rosenqvist, 2005). Även vänner och familj hade åsikter om att 
de inte kunde äta diverse kost vilket också skapade osäkerhet (Adams, 2003). En patient 
sa: 

One dietician I saw said that I couldn’t eat more than half an apple, the other 
one said that I shouldn’t eat bananas, almonds and nuts…although that was a 
while ago. But the last one I saw said, ‘You eat nuts and almonds because 
there’s the right kind of fat in those, and half a banana is OK (Holmström & 
Rosenqvist, 2005, s. 151). 

I Holmström och Rosenqvists (2005) studie beskrev patienter att de var bra på att sköta 
sina självkontroller av p-glukos men att de kände osäkerhet om varför de gjorde det. 
Patienterna upplevde det inte som ett redskap för att lära sig hur olika mat påverkade 
blodsockret för att kunna äta bättre. En kvinna som utförde självkontroller av p-glukos 
gick så långt att hon slutade med det för att slippa den osäkerhet som de enligt kvinnan 
slumpmässiga värdena orsakade henne. Även insulinbehandlade patienter kände 
osäkerhet hur de skulle dosera insulinet vid höga och låga värden i blodsocker. De valde 
att dosera som vanligt och istället att äta mer eller mindre (Holmström & Rosenqvist, 
2005). 

Rädsla 
En genomgående känsla som beskrevs i samtliga artiklar var rädsla. Rädslan varierade 
och har därför kategoriserats i tre underkategorier: rädsla för komplikationer, rädsla för 
vård och behandling samt att hantera sin rädsla. 

Rädsla för komplikationer var något som skrämde patienterna i studierna i mycket stor 
utsträckning (Hjelm et al., 1999; Heuer & Lausch, 2006; Holmström & Rosenqvist, 
2005; Hörnsten et al., 2004; Adams, 2003). Patienter i Heuer och Lausch (2006) studie 
var rädda för njurbesvär, blindhet, amputationer samt död. Deras rädsla för 
amputationer grundade sig i att de hade upplevt att släkt och vänner blivit amputerade 
på grund av komplikationer till diabetes. En patient utryckte sin rädsla så här: 
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”Amputations, sometimes it would just be better just to die” (Heuer & Lausch, 2006, s. 
59). 

Rädsla för vård och behandling av sjukdomen beskrevs av många patienter (Naemiratch 
& Manderson, 2006; Holmström & Rosenqvist, 2005). Exempelvis var rädslan för att få 
hypoglykemi till följd av behandlingen så stor hos en patient att denne inte vågade äta 
mindre trots att det var hans önskan, för att kunna gå ner i vikt (Holmström & 
Rosenqvist, 2005). Det fanns även en rädsla för att besöka läkaren och för vad denne 
skulle säga när patienten inte hade skött sin diabetes (Naemiratch & Manderson, 2006). 
Rädslan för läkaren gjorde att patienten hellre ljög än talade sanning: 

Don’t tell the doctor that I still eat sweets and heaps of rice. I can’t do what the 
doctor told me. When he asks me whether I control my diet or not, I always say 
yes, I do. I say I control it strictly. I don’t eat sweets or eat durian, or 
sometimes I say I did eat them, but just a little. But actually, I still eat sweets 
everyday. I feel guilty lying. I have to lie because I don’t want to create any 
conflict. I’d rather say yes to make the doctor happy and avoid being 
reproached by him (Naemiratch & Manderson, 2006, s. 1155). 

Att behöva behandla sin diabetes med insulin var något som flera patienter fruktade och 
en del ville helt enkelt sluta ta injektionerna. En patient som inte var insulinbehandlad 
såg insulininjektioner som något svårt och mycket skrämmande (Holmström & 
Rosenqvist, 2005). 

Patienterna visade olika sätt att hantera sin rädsla. Tron på Gud var för många en viktig 
del i att hantera sin rädsla. Religionen blev ett sätt att bibehålla hoppet. Det kunde bestå 
i att Gud skulle ge dem ett botemedel eller att Gud skulle låta dem få leva så länge att de 
kunde få barnbarn vilket visade sig i följande två citat (Adams, 2003): 

May God give us a cure. If they found a cure for it, dear, it’d be wonderful . . . 
God the Father will provide the cure. But who knows when.” (Adams, 2003, s. 
262) 

Right now I am controlling it. I am young. Now I am in my 40s, but what’s 
going to happen in my 50s and 60s? What do I expect from this illness? Si Dios 
me da el poder, quiero llegar a ser una abuela (God willing, I’ll live to be a 
grandmother) (Adams, 2003, s. 262). 

Patienter försökte även mildra sin rädsla genom tilltro till forskningen. De hoppades att 
forskningen skulle kunna lösa problemet med diabetes. En tredje grupp hoppades att en 
viktminskning skulle bota dem (Hjelm et al., 1999). 

En del patienter utryckte att de hade deltagit i studiegrupper för personer med diabetes, 
men att sammankomsterna skrämde dem. Rädslan fick dem att avstå från att deltaga i 
sådana grupper (Hjelm et al., 1999; Lawton et al., 2005). Att undvika information och 
förbli ovetande var en metod att hantera rädslan som visade sig i detta patientcitat: 

Jennifer: No, I read quite a bit about it y’know on the leaflets and that. And 
sometimes I often think there’s a book that they advertise in all the newspapers 
and I think ‘‘I’m going to send away for that’’ but sometimes I think you can 
know too much. So I’ve never done it. (I: What do you mean like in terms of 
knowing too much? Like because it might worry you more?) Jennifer: Yeah, 
yes. That’s exactly what I mean (Lawton et al., 2005, s. 1431). 
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Bemötandet 
Några av patienterna upplevde att vårdgivarna inte hade tid för dem. Långa väntetider 
och korta undersökningstider var två faktorer som nämndes. Några patienter utryckte ett 
lågt förtroende för den sjukvårdspersonal de mötte i primärvården, deras kompetens 
ansågs inte vara tillräcklig. Den kompetens som krävdes för att behandla diabetes ansåg 
de fanns på sjukhus (Lawton et al., 2005). En kvinna uttryckte: 

I think there needs to be a realisation and acceptance that the GP, I don’t think, 
has a very major role to play in this y for something as potentially as significant 
as diabetes it’s a specialist you want to see, not a GP, you know y my thought 
always was the GPs are, you know, the sort of first line of contact. And if it’s 
something a GP can treat, then fine, and if it’s not then pass you on to a 
specialist and I don’t think diabetes should be any different to that (Lawton et 
al., 2005, s. 1430). 

I Hjelm, et al. (1999) beskrev patienter en delad syn på hur vårdpersonalen bemötte 
dem. Det fanns både de som var nöjda och de som inte var det. En patient ansåg att 
bemötandet från personalen hade varit bra, och beskrev de på följande sätt: 

Each person meeting a physician [in Sweden] is regarded as a person. Behind 
this individual is a patient. Down there [I Jugoslavien, författares anm.] health 
care staff are not less familiar with medical knowledge… It is this encounter… 
I was scolded when I was informed about having diabetes. They pointed at me 
and asked `What have you done? What do you look like?'… They made me 
feel guilty…. Here… they don't accuse… they understand (Refugee, resident in 
Sweden 4 years) (Hjelm et al., 1999, s. 1151). 

Andra patienter i samma studie uttryckte att läkarna saknade empati och att de inte såg 
sjukdomen som en helhet (Hjelm et al., 1999). I Naemiratch och Manderson (2006) 
uttryckte patienter att läkarna bad dem sluta äta utan att de gavs alternativ eller 
möjlighet till mänsklig kompromiss. Råden blev därför omöjliga att följa. En patient sa: 

I understand that food is the most important factor affecting my sugar level and 
I have to control it. But how can I stop eating? I am a human being. I need food 
to survive. I can’t follow the doctor’s idea of control that I have to stop eating 
this and that. I have my own way of control. If I eat sweets today, I eat less rice 
and other food the next meal. …No, this way is not control. Control means 
stop. Don’t you hear what the doctor tells their diabetes’ patients? They say 
don’t eat this, don’t eat that… Adjusting food like this is my way of control. I 
don’t think the doctor would agree that my way is control (Naemiratch & 
Manderson, 2006, s. 1152). 

I Hörnsten, et al. (2004) kände en patient att samhället skuldbelade personer som fått 
typ 2 diabetes. De betraktades som personer som levt ett dåligt liv och därför fått 
sjukdomen. I Adams (2003) och Hjelm, et al. (1999) var det patienter som upplevde att 
vårdpersonal gav dem skulden för att de hade utvecklat sjukdomen, eller att eventuella 
komplikationer berodde på att de hade misskött sig. En patient i Naemiratch och 
Manderson (2006) upplevde skuld då hon fick en rad anklagande frågor av läkaren vid 
ett återbesök. Upplevelsen delades av fler patienter och de upplevde beröm som väldigt 
ovanligt. I Adams (2003) studie uttryckte en patient att det inte handlade om vad 
personalen sa utan hur de sa det. När läkaren förklarade diagnosen med dess orsaker och 
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komplikationer kunde det även göras utan att skuldbelägga patienten, som en patient 
utryckte det: 

There’s usually a physician talking about what can happen to you if you have 
diabetes. And of course, I’m going to pay attention to what he says if it’s a 
doctor. It’s not what they say, it’s how they say it (Adams, 2003, s. 259). 

DISKUSSION 
I det följande diskuterar och reflekterar vi över uppsatsens metod och de resultat vår 
studie bidragit med i förståelsen av hur vuxna personer med typ 2 diabetes uppfattar 
denna sjukdom samt deras upplevelser av att leva med sjukdomen. Vi avslutar vår 
diskussion genom att sammanfatta resultatets betydelse för vårdandet och ge förslag på 
hur kunskapen kan användas. 

Metoddiskussion 
För att uppnå vårt syfte valde vi att göra en analys av kvalitativ forskningsrapportering. 
Vi anser att det är ett förhållandevis snabbt och effektivt sätt att få fördjupad förståelse 
av olika uppfattningar och upplevelse hos patienter med diabetes. Metoden gav oss 
möjligheten att utnyttja den befintliga forskningen för att belysa hur vuxna personer 
med typ 2 diabetes uppfattar denna sjukdom samt deras upplevelser av att leva med 
sjukdomen. En kunskap som sjuksköterskan kan bära med sig och använda i mötet med 
patienten. 

Vår studie baseras på artiklar från olika delar av världen med informanter av skiftade 
bakgrund och varierande utbildningsnivå. Detta kan ses som en tillgång men även som 
en nackdel. Det blir mer eller mindre omöjligt att dra generaliserbara slutsatser med ett 
så skiftande underlag men variationen på patienternas uppfattningar och upplevelser blir 
förhoppningsvis desto större. En faktor som skiljer sig åt i olika länder är 
sjukvårdsorganisationen och hur vården bekostas vilket kan påverka patienternas 
tillgång på vård. En fördel med den geografiska spridningen på våra artiklar är att vi går 
mot en alltmer globaliserad värld med ökad rörlighet bland människor. Sverige är idag 
långt ifrån en homogen grupp människor utan ett land med invånare från alla världens 
hörn så patienter i Sverige kan likväl komma ifrån ett annat land. Dessutom är 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal idag attraktiva på den internationella 
arbetsmarkanden. Tiden sedan informanterna fick sin diagnos varierade i de granskade 
artiklarna vilket kan ha påverkat både uppfattningar och upplevelser hos patienterna. 
Detta återspeglar den verklighet sjuksköterskan möter med patienter som har levt med 
sin diagnos under olika lång tid. 

Att producera problemformuleringen och syftet var ett mödosamt och tidskrävande 
arbete vilket resulterade i att det tog lång tid att söka artiklar. Utav de sju artiklar som 
studien baseras på utrycktes det klart i sex av dem att informanterna levde med typ 2 
diabetes. I den sjunde artikeln Hjelm, et al. (1999) var urvalskriteriet att de skulle leva 
med diabetes och hade insjuknat efter det att de var 30 år. Vi tolkade detta som att 
deltagarna hade typ 2 diabetes och vidhåller att alla informanter hade värdefulla 
uppfattningar och upplevelser av att leva med diabetes. 

Det är sannolikt att uppfattningarna och upplevelserna av att leva med typ 2 diabetes 
skiljer sig åt beroende på om sjukdomen behandlas med tabletter eller insulin. 
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Artiklarna särskiljer inte dessa behandlingsmetoder och vi kan därför inte särskilja de 
eventuella skillnader i uppfattningar och upplevelser som kan finnas, det hade varit 
intressant att se men var inte syftet med vår studie. 

Trots att vår studie bygger på endast sju artiklar så behandlar de data från 188 
informanter, vilket har resulterat i vad författarna anser vara ett omfångsrikt resultat. Vi 
anser att studien belyser hur vuxna personer med typ 2 diabetes uppfattar denna 
sjukdom samt deras upplevelser av att leva med sjukdomen och att syftet är uppfyllt. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom kunskapsbrister hos människorna med diabetes. De saknade bland 
annat kunskap om syftet med egna p-glukoskontroller och en del verkade inte ha insett 
allvaret med sjukdomen. Vi är medvetna om att den utbildning som patienterna 
genomgått troligtvis varierade kraftigt från omfattande utbildningsprogram till kort 
information om diagnosen. Vi tycker ändå att det aktualiserar hur svårt det kan vara att 
undervisa och lära ut något. Utbildningsprogram för diabetiker kan se ut på många olika 
sätt men Wikblad, Leksell, och Smide (2004) skriver att patientundervisning ofta endast 
uppvisar små förbättringar gällande egenvård och metabol kontroll, vilket delvis kan 
förklara den bitvis låga kunskapen hos patienterna i vårt material. Wikblad, et al. (2004) 
föreslår problembaserad inlärning med gruppdiskussioner som ett sätt att fördjupa 
kunskaperna och öka förståelsen bland människor som har diabetes. 

Resultatet visade vidare att patienternas uppfattningar om behandling, sjukdomens 
kroniska karaktär och sjukdomens etiologi ibland var felaktiga. Detta är något som 
vårdpersonal behöver förändra för att förbättra patientens möjligheter till hälsa. För att 
kunna förändra felaktiga uppfattningar behöver vårdpersonalen först känna till de 
uppfattningar patienten har om sjukdomen. Vi menar följaktligen att det är viktigt att 
fråga patienten vad den vet om sjukdomen innan information ges så att patienten 
upplever att informationen är anpassad till sina behov. 

Ett problem som kan påverka vården av människor med diabetes framkom bland 
uppfattningar om symtom. I vårt material kunde vi se att patienter tolkade avsaknaden 
av smärta och symtom som att de var friska och inte behövde göra de ibland krävande 
förändringarna av levnadsvanor som krävdes för att förbättra prognosen för sjukdomen. 
Att patienterna periodvis inte kände av sin diabetes kan utgöra ett motivationsproblem. 
Smärta framkom i en studie på en annan kronisk sjukdom som en motiverande faktor. 
Studien bedrevs på patienter med kranskärlssjukdom och de upplevde återkommande 
angina och andra somatiska symtom som viktiga motiverande faktorer till att göra en 
livsstilsförändring. Förändring ansågs inte nödvändigt av patienterna vid avsaknad av 
symtom som störde vardagen (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 
2005). 

Att uppleva hälsa brukar beskrivas som något positivt men i vissa fall kan effekten av 
att uppleva hälsa bli negativ. En patient som inte känner av sin sjukdom och därför kan 
uppleva hälsa kan förledas att tro att sjukdomen inte är allvarlig. Patienten kanske 
upplever att sjukdomen bara är ett värde på en display utan verklig koppling till hur 
patienten mår. Det fanns patienter i vårt material som mer eller mindre trodde att 
sjukdomen var ett påhitt. Här möter sjukvården en utmaning i att få patienterna att förstå 
och acceptera allvaret i situationen, att man kan ha en allvarlig systemsjukdom även om 
det inte alltid känns. Det finns ytterligare en aspekt i att få patienten att acceptera 
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diagnosen som kan vara problematisk. Eftersom diabetes till en viss del kan förebyggas 
så innebär accepterandet ett litet erkännande att man inte skött sin hälsa som man borde. 

Många patienter i vårt material kände en rädsla för bland annat komplikationer och för 
tidig död. Rädslan som patienterna upplevde är en känsla som det kanske inte går att bli 
av med helt. Det är trots allt så att sjukdomen medför en ökad risk för att dö i förtid och 
dra på sig en rad olika komplikationer. Att patienterna finner detta skrämmande är inte 
konstigt. Samtidigt är det så att vi alla ska dö en dag, så rädslan för att dö är ju på inget 
sätt unik för patienter med diabetes. Även om en viss rädsla kanske alltid kommer att 
finnas så kan vårdaren hjälpa patienten att hantera den. Vi anser att det är viktigt att 
vårdaren hjälper patienten att konfrontera rädslan och samtala om den. Vårdaren kan 
genom samtalet söka orsaken till rädslan för att se om rädslan kanske är grundad i en 
missuppfattning eller okunskap.  

Bristande kunskap och de felaktiga uppfattningarna som framkom i resultatet kan i flera 
fall åtgärdas med information och undervisning. Den rädsla och skuld som många av 
patienterna upplevde på grund av sjukdomen kräver en annan typ av omvårdnad än 
undervisning och information. Enligt Wiklund (2003) kan de negativa känslor 
patienterna erfar lindras genom samtal. Genom att bekräfta patientens negativa känslor 
kan ett vårdande samtal ta form. En förutsättning för det vårdande samtalet är att 
relationen mellan vårdgivaren och patienten har karaktär av en förbindelse istället för 
formell kontakt. Wiklund (2003) beskriver vidare att patienten tenderar till att stöta bort 
obehag och att samtalet har som mål att kunna närma sig sina känslor för att återigen 
känna sig hel som människa. 

Patienter i resultatet kände en osäkerhet över vad de kunde äta och över hur de skulle 
justera sin insulinbehandling. Detta tyder på att vårdens information inte har nått fram 
till patienten. Vi tror dock att det alltid kommer att finnas situationer då informationen 
inte når fram eller är otillräcklig. Diabetesteamen skulle därför kunna vara utformade så 
att patienterna kan ta kontakt med någon som de känner förtroende för i de stunder då 
de är osäkra. Kännedomen om att någon kan svara på mina frågor är något vi tror kan ge 
patienten trygghet. 

Patienterna i resultatet hade olika källor till hopp såsom en stark tilltro till forskningen 
eller en religiös övertygelse. Det sägs att det sista som överger människan är hoppet och 
så ska det kanske vara. Hopp är för det mesta positivt och något vårdaren ska 
uppmuntra men hoppet kan också leda till negativa konsekvenser. Vi har säkert alla hört 
någon säga ”när jag blir gammal finns det nya mediciner för det”, eller vi kanske till och 
med tänkt tanken själva. Sådana tankar kan hindra patienter från att förändra sina 
levnadsvanor. Det är därför viktigt att patienternas hopp inte orsakar dem skada, utan att 
hoppet är ”realistiskt”. Ett realistiskt hopp kan exempelvis ligga i att leva ett bra liv utan 
att vara allt för styrd av sin sjukdom. Vårdaren behöver hjälpa patienten genom att 
förmedla ett hopp som hjälper patienten med dennes vardag. Patienter måste känna att 
det finns hopp i att behandlingen kan ge dem ett bättre liv. Utan det hoppet finns risken 
att de inte tar det relativt stora egenansvar som det krävs av en människa med diabetes. 

Vår litteraturanalys visade vidare att patienter upplevde att vårdare ibland skuldbelade 
patienten. Det finns vetenskaplig bevisning för att patienters levnadsvanor ökar risken 
för att utveckla sjukdomen men vårdare behöver ändå kunna tala om orsaker till 
sjukdomen utan att lägga in någon värdering i det. Att patienter i studierna upplevde att 
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de skuldbelades ser vi som ett stort misslyckande för vården. Därför bör vårdarna 
fundera över vad som kan bli fel i mötet med patienten. Genom att reflektera över de 
bra och dåliga mötena kan vårdaren dra lärdom av sitt handlande. För att relationen 
mellan patienten och vårdaren ska bli bra är det viktigt att det finns en tillit mellan dem. 
Patienter som skuldbeläggs kan ha svårt att känna tillit till vårdaren framöver och vi 
anser att risken är stor att patienten sedan undanhåller information från vårdaren. 
Exempel på detta ser vi i resultatet med informanten som åt sötsaker varje dag men 
undanhöll det för läkaren. Om patienten inte delar med sig av sina uppfattningar och 
upplevelser blir det omöjligt att ge vård som utgår från patientens livsvärld. 

Patienter i vårt material drog slutsatser om sjukdomens allvarlighetsgrad utifrån vilken 
vårdinstans som behandlade dem. En sjukdom som behandlades i primärvården var 
enligt vissa patienter inte en allvarlig sjukdom. Vi tolkar detta som att patienter har svårt 
att skilja på akut och allvarlig även om skillnaden kan te sig naturlig för vårdpersonalen. 
Detta är en viktig missuppfattning som vi inte tror är unik för människor med diabetes 
och som vårdare behöver vara medvetna om. 

 Vi ser ett behov av utvecklad kunskap om hur vårdare på ett konkret sätt kan använda 
den befintliga kunskapen om patienters uppfattningar och upplevelser i det dagliga 
arbetet med patienten. Framförallt ser vi behovet att kunskapen når ut till vårdgivarna på 
ett sätt så att den blir handling i vården. 

Betydelse för vårdandet 
Vi anser att resultatet av vår studie kan användas i sjuksköterskans arbete med patienter 
som har diabetes. Det ger en ökad förförståelse för hur det är att leva med typ 2 
diabetes. Vår studie kan användas som en grund för sjuksköterskan då hon samtalar 
med patienten. I samtalet är det viktigt att låta patientens känslor av att leva med 
sjukdomen framkommer för att kunna diskutera den eventuella rädsla och osäkerhet 
som patienten upplever. Utmaningen för sjuksköterskan ligger även i att i det samtalet 
med patienten skapa en undervisningssituation där hon kan använda ett patientcentrerat 
förhållningssätt. Enligt Arborelius (2001) kan samtalet bli mer fruktsamt om 
utgångspunkten ligger i patientens livsvärld och patienten uppmuntras att själv koppla 
symtom till sina levnadsvanor. Vårdarens målsättning i samtalet bör vara att underlätta 
för patienten att ta ställning till sina levnadsvanor för att sedan försöka få patienten att 
koppla dem till sina symtom. Ett sätt kan vara att be patienten lista för- och nackdelar 
med sina levnadsvanor. De upplevda fördelarna är viktiga att ta upp då de ofta är 
orsaken till varför patienten lever som den gör. Om inte vårdaren vågar diskutera 
fördelarna med patientens levnadsvanor så missas det som verkligen styr beteendet 
(Arborelius, 2001). 

Som sjuksköterska gäller det att vara vaksam på personer i riskgruppen för att utveckla 
typ 2 diabetes för att förebygga sjukdomen med en ändrad livsstil (Fletcher et al., 2002). 
Här gäller verkligen ett ansvar för alla inom vården oavsett verksamhet. Vi tror att det 
kan vara svårt etiskt att ta diskussionen om någons hälsa och kritisera livsstil innan 
patienten är sjuk men samtidigt måste vi nog börja någonstans för att människor ska 
kunna bibehålla en hög livskvalité. Det är dessutom kostnadseffektivt att förebygga 
diabetes (Vårdsamverkan ReKo sjuhärad, 2005) något som bara blir allt viktigare med 
ökade sparkrav. 
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Bilaga 1: översikt över analyserade artiklar 
 Perspektiv Syfte Metod Resultat 
Titel: Lessons 
learned from 
urban Latinas 
with type 2 
diabetes 
mellitus 
Författare: 
Adams, C 
Tidskrift: 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 
Årtal: 2003 

Vårdvetensk
apligt 
Patientpersp
ektiv 

Att undersöka 
levd erfarenhet 
hos latinokvinnor 
med typ 2 
diabetes. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
fenomenologi. 
Intervju med 13 
(medelålder ca 50 
år) latinokvinnor. 
Deltagare 
adderades tills 
saturation nåddes. 

Upplever stress som 
orsak och tar väldigt 
allvarligt på 
sjukdomen. För lite 
information. 
Symtom: depression, 
ilska mm. Fixering 
vid kost. Tillvaron 
kretsar runt 
sjukdomen. Gudstro 
ger hopp. 

Titel: Living 
with diabetes: 
perceptions of 
Hispanic 
migrant 
farmworkers 
Författare: 
Heuer, L., & 
Lausch, C 
Tidskrift: 
Journal of 
Community 
Health Nursing 
Årtal: 2006 

Vårdvetensk
apligt 
Patientpersp
ektiv 

Att få insikt i den 
levda 
erfarenheten hos 
latinojordbrukare 
med diabetes och 
det sätt som de 
integrerar denna 
kroniska sjukdom 
i dagliga livet. 

Fenomenologisk 
undersökning 
med öppna 
frågor. Intervju 
med 12 st 
(medelålder 51 
år) 
latinojordbrukare 
med diabetes. 
Intervjuerna 
varade 90-
120min. 

Diabetes är en vanlig 
sjukdom. Orsak till 
diabetes. Symtom 
före diagnos. Kronisk 
sjukdom? Diabetes 
inverkan på 
vardagen. Rädsla för 
komplikationer. 

Titel: 
Misunderstandi
ngs about 
illness and 
treatment 
among patients 
with type 2 
diabetes 
Författare: 
Holmström, I., 
& Rosenqvist, 
U 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2005 

Vårdvetensk
ap 
Patientpersp
ektiv 

Beskriva 
missuppfattningar 
som svenska 
människor med 
typ 2 diabetes har 
om sin sjukdom. 

Kvalitativ 
fenomenologisk. 
18 patienter 
(medelålder 64,5 
år)Videoinspelade 
möten mellan pat 
o vårdgivare. 
Intervju, 
reflektion och 
genomgång 
efteråt för att se 
vad som 
uppfattades och 
vad som inte 
uppfattades.  

Inte riktig diabetes. 
Komplikationer – 
rädsla eller 
förnekande. 
Självkontroller är 
bara en rutin. Viktigt 
att reducera fett i 
kosten. Träning är 
bra. 
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Titel: Personal 
understandings 
of illness 
among people 
with type 2 
diabetes 
Författare: 
Hörnsten, Å., 
Sandström, H., 
& Lundman, B 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2004 

Vårdvetensk
apligt 
Patientpersp
ektiv 

Att beskriva 
personlig 
förståelse om 
sjukdomen bland 
människor med 
typ 2 diabetes i 
Sverige. 

Enskilda narrativa 
intervjuer 
”hemma hos” om 
45-90min 
vardera. Spelades 
in på band. 44 
deltagare 
(medelålder 64 
år). Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Synen på sjukdomen. 
Konsekvenser av 
diagnosen. Att 
integrera sjukdomen i 
livet. Att ge utrymme 
för sjukdomen. 
Ansvar för vården 
samt framtidsutsikter. 

Titel: Lay 
perceptions of 
type 2 diabetes 
in Scotland: 
bringing health 
services back 
in. 
Författare: 
Lawton, J., 
Peel, E., Parry, 
O., Araoz, G., 
& Douglas, M 
Tidskrift: 
Social Science 
& Medicine 
Årtal: 2005 

Patientpersp
ektiv 

Att utforska 
nydiagnostiserade 
människor med 
typ 2 diabetes 
uppfattningar om 
sin sjukdom och 
den sjukvård de 
fick vid en tid då 
vården höll på att 
omorganiseras.  

40 patienter 
(medelålder 53,5 
år) upprepade 
enskilda 
intervjuer. Tre 
intervjuer (ca 1h 
styck) under ett 
år. Inspelade på 
band. Grounded 
theory analys 
under tiden. 
Studien pågick 
tills resultatet 
mättat. 

Patienter drog 
slutsatser om sin 
sjukdom utifrån den 
vård de fick men 
även den de inte fick. 
Lågt förtroende för 
allmänläkare. 

Titel: Control 
and adherence: 
living with 
diabetes in 
Bangkok, 
Thailand 
Författare: 
Naemiratch, 
B., & 
Manderson, L 
Tidskrift: 
Social Science 
& Medicine 
Årtal: 2006 

Patientpersp
ektiv 

Att utforska 
individernas 
förståelse om 
sjukdomen och att 
beskriva deras 
upplevelse av 
sjukdomen samt 
självbehandlingss
trategier. 

Författaren bodde 
ihop med 12 
deltagare och 
samlade data 
mestadels som 
informella samtal.  
Ytterligare 21 
deltagare för att 
verifiera det 
framkomna. 
(medelålder 54,7 
år). 

Patienter söker enbart 
hjälp vid symtom 
som påverkar 
vardagen. Kontrollen 
växlar mellan 
individen och 
sjukdomen. Rädsla 
för att bli utskälld av 
läkaren. Svårt att 
sluta äta. 
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Titel: Beliefs 
about health 
and illness 
essential for 
self-care 
practice: a 
comparison of 
migrant 
Yugoslavian 
and Swedish 
diabetic 
females 
Författare: 
Hjelm, K., 
Nyberg, P., 
Isacsson, A., & 
Apelqvist, J 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 1999 

Vårdvetensk
apligt 
Patientpersp
ektiv 

Att utforska 
tankar om hälsa 
och sjukdom 
bland jugoslaver 
och svenskar med 
diabetes i Sverige 
som skulle kunna 
påverka 
personernas 
självrapporterade 
egenvård och 
vårdsökande 
beteende. 

Intervjuer i 
fokusgrupper om 
ca 3 deltagare i 
varje. Deltagare 
adderades tills 
saturation 
uppnåddes, tot 28 
deltagare (35-65 
år). Det användes 
en tematiserad 
intervjuguide med 
öppna frågor. De 
träffades 3-5ggr. 
Analys bedrevs 
för att hitta 
skillnader mellan 
grupperna. 

Tankar om 
sjukdomen. Mötet 
med vården. 
Aktiviteter för att 
bevara hälsan och 
egenvård. Råd om 
egenvård och 
benägenhet att följa 
dem. Tankar om 
hälsa. 
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