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Sammanfattning   

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i hela världen. Ohälsosam mat är 
en stor riskfaktor till att drabbas av diabetes typ 2. Personer som lever med diabetes 
typ 2 rekommenderas därför att undvika livsmedel innehållandes mycket socker och 
istället äta frukt, grönsaker, fisk, bönor och fullkornsprodukter. Vid omvårdnaden av 
patienter med diabetes typ 2 ska sjuksköterskan stötta patienten och ge 
kostrekommendationer.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att förändra kosten vid diabetes 
typ 2.  

Metod: En induktiv litteraturöversikt genomfördes med en kvalitativ ansats. Två 
sökningar gjordes i databaserna MEDLINE och CINAHL utifrån relevanta sökord, 
vilket resulterade i ett antal artiklar som kvalitetsgranskades. Efter 
kvalitetsgranskningen inkluderades totalt 12 vetenskapliga artiklar som analyserades 
enligt Fribergs femstegsmodell.    

Resultat: Resultatet till litteraturöversikten visade att ett flertal upplevelser 
påverkade kosten. Brist på kunskap, kulturens betydelse, brist på god 
kommunikation samt svårigheter i sociala sammanhang var det som tydligt framkom 
vid granskningen. Dessa upplevelser blev därför arbetets huvudkategorier som 
formade resultatet.   

Slutsats: Förändring av kosten upplevdes som en svårighet för många patienter med 
diabetes typ 2.    

Nyckelord: Diabetes typ 2, Kost, Concordance, Omvårdnad    

  



  

Summary   

Title: Patients' experiences of changing the diet in type 2 diabetes.  

Background: Type 2 diabetes is a disease that is increasing worldwide. Unhealthy 
food is a major risk factor for type 2 diabetes. People living with type 2 diabetes are 
therefore advised to avoid foods containing a lot of sugar and instead eat fruits, 
vegetables, fish, beans and whole grain products. In the nursingcare of patients with 
type 2 diabetes, the nurse should support the patient and give dietary 
recommendations.  

Aim: The purpose was to describe patients' experience of changing the diet with type 
2 diabetes. 

Method: An inductive literature review was conducted with a qualitative approach. 
Searches based on relevant keywords were made in the databases MEDLINE and 
CINAHL, which resulted in a number of articles that were quality-reviewed. In total 
12 scientific articles were included and analyzed according to Friberg's five-step 
model. 

Result: The result of the literature review showed that several experiences 
influenced the diet. Lack of knowledge, the importance of culture, lack of good 
communication and difficulties in social contexts were, above all, clearly shown in the 
review. These experiences therefore became the main categories of work in the result. 

Conclusion: Changing the diet was a difficulty for many patients with type 2 
diabetes. 

Keywords: Diabetes type 2, Diet, Concordance, Nursing 
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Inledning    

   

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetesformen, både i Sverige och internationellt 
(Lindholm, 2010), typ 2 diabetes är en sjukdom som ökar över hela världen (World 
health Organization, 2016).  I de flesta fall finns det inte enbart en orsak till att drabbas 
av diabetes typ 2 utan det finns flera faktorer som påverkar (Lindholm, 2010). 
Övervikt, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och ärftlighet är faktorer som alla ökar 
risken att drabbas av diabetes typ 2 (Groop, Lyssenko & Renström, 2010).    

Livsstilsförändringar är en stor del av behandlingen för att sjukdomen ska hålla sig 
stabil. Det kan vara livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet, vilket för många 
patienter kan vara tufft att klara av till en början då det kan vara långt ifrån deras 
tidigare liv. Hälso- och sjukvården har därför en viktig uppgift att ge information, råd 
och stöd till dessa patienter.  

Som blivande sjuksköterskor anser vi att detta är ett viktigt ämne att ta upp eftersom 
vi kommer möta dessa patienter i framtiden. Oavsett var vi jobbar inom vården 
kommer vi möta personer med diagnosen diabetes typ 2. Det är också ett viktigt ämne 
eftersom det är en sjukdom som ökar.  
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Bakgrund      
      

Diabetes typ 2  
   

Diabetes typ 2 är en kronisk metabol sjukdom som ger kronisk hyperglykemi, vilket 
innebär att plasmaglukoskoncentrationen i blodet är hög (World Health Organization, 
2018). Bukspottkörteln är det organ i kroppen som har i uppgift att producera 
hormonet insulin, vilket har funktionen att reglera blodsockret i kroppen. Vid diabetes 
typ 2 finns det fortfarande en produktion av insulinet men den är nedsatt. Kroppens 
celler är inte tillräckligt insulinkänsliga vilket leder till att det insulin som bildats inte 
används (World Health Organization, 2018). Hyperglykemi innebär att glukosintaget 
från mat är i obalans med den insulinstimulerade upptagningen i kroppens celler och 
vävnad (Lee & Halter, 2017).    

Diabetes typ 2 har en viss ärftlighet (Ericson et al., 2018). Risken att drabbas av 
diabetes typ 2 är 40% högre om en av föräldrarna har sjukdomen. Risken är dessutom 
större om det är mamman som bär på sjukdomen (Groop et al., 2010). Vid diabetes typ 
2 kommer symtomen ofta smygande, eftersom blodsockret stiger sakta. Vanliga 
symtom är törst, ökad urinproduktion, viktnedgång, hunger och trötthet. När kroppen 
är i ett tillräckligt hyperglykemiskt tillstånd börjar patienten märka av symtomen 
(World Health Organization, 2018). Hög ålder, brist på fysisk aktivitet och övervikt är 
faktorer som kan öka risken att drabbas av diabetes typ 2 (American Diabetes 
Association, 2014). Som patient med diabetes typ 2 är det viktigt att hålla blodsockret 
stabilt, både det aktuella blodsockret och HbA1C (Socialstyrelsen, 2011). HbA1C anger 
värdet på hur patientens blodsocker legat under de senaste 6 – 10 veckorna 
(Socialstyrelsen, 2015).  Målvärdet för patienter som lever med diabetes typ 2 är att 
HbA1C ska vara lägre än 70 mmol/mol (Socialstyrelsen, 2017).   

 

En faktor som ökar risken för diabetes typ 2 är rökning, en annan faktor är högt 
blodtryck. Personer som lider av övervikt och fetma kombinerat med ohälsosamt 
födointag har större risk att drabbas av diabetes typ 2 (Lee et al., 2017). Det stigande 
antalet personer som drabbas av diabetes typ 2 beror till viss del på ökat intag av 
ohälsosam mat, vilket framkommer i en studie där personer med olika kostvanor 
jämförts. Den ohälsosamma maten hade en större benägenhet att påverka personer att 
drabbas av diabetes typ 2 (Liu, Wang, Maisonet, Wang & Zheng, 2017).     

 

 

Långsiktiga komplikationer    
   

En obehandlad diabetes typ 2 kan leda till långvariga komplikationer, till exempel 
dysfunktion på ögon, nerver, njurar, hjärta och blodkärl (American Diabetes 
Association, 2014).    

En studie där blodkärlen jämförts hos ungdomar med diagnosen diabetes typ 2, fetma 
samt magra ungdomar, visade att de med diabetes typ 2 hade en större påverkan på 
blodkärlen. Resultaten visade bland annat att endotelet på blodkärlens insida var 
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negativt påverkade och hade försämrad funktion hos ungdomar med diabetes typ 2 
jämfört med de andra ungdomarnas blodkärl (Sha & Urbina, 2017). Riskfaktorer för 
hjärt- kärlsjukdomar och komplikationer efter diabetes typ 2 visade sig ha ett 
samband. Orsaken till detta är starkt förknippat med ohälsosamma levnadsvanor som 
ohälsosam kost och för lite fysisk aktivitet (Tol, Sharifirad, Shojaezadeh, Tavasoli & 
Azadbakht, 2013). Övervikt och fetma ökar också risken för komplikationer eftersom 
det gör det svårare att hålla metabolismen stabil. Levern och bukspottkörteln är de 
organ som ansvarar för metabolismen i kroppen. Vid en ökad mängd fett runt om 
organen blir inte insulinproduktionen och insulineffekten lika stor (Socialstyrelsen, 
2011).      

Diabetes typ 2 kan generera komplikationer som hjärtsjukdomar, svåra skador på 
njurarna och nervskador. Eftersom diabetes typ 2 även orsakar nedsatt cirkulation och 
då även nedsatt känsel är sår på ben och fötter vanliga. Sår som inte upptäcks i tid kan 
leda till svårläkta sårinfektioner eller i värsta fall amputation (Campbell & Shokrani, 
2016). En obehandlad diabetes typ 2 leder till ett oreglerat hyperglykemiskt tillstånd 
vilket i sin tur kan ge upphov till långvarig skada (American Diabetes Association, 
2014).    

 

Rekommenderad kost till patienter med diabetes Typ 2   
  

En måltid handlar inte enbart om att äta mat, en måltid är även en upplevelse (Mellin-
Olsen &Wandel, 2005). Måltiden har en social betydelse vilket ibland kan försvåra 
hälsosamma val i sociala sammanhang (Vanstone et al., 2017). Måltiden har en 
betydande roll utifrån den kulturella aspekten (Mellin-Olsen &Wandel, 2005). Sverige 
är idag ett mångkulturellt samhälle eftersom många invånare har sitt ursprung från 
andra länder (Socialstyrelsen, 2010). 

Syftet med en god kosthållning för patienter med diabetes typ 2 är bland annat att 
förbättra den metabola kontrollen (Socialstyrelsen, 2011). Skillnaden mellan två olika 
dietmönster hos patienter med diabetes typ 2 har undersökts. Patienterna var 
överviktiga och skulle gå ner i vikt. Den ena dieten innehöll mindre fett och den andra 
dieten innehöll mindre kolhydrater. Resultatet visade att båda dieterna hade samma 
effekt vad gällde viktnedgång. Det som skilde dieterna åt var dock att de patienter som 
åt mindre kolhydrater inte behövde ta lika hög dos av insulin som tidigare. En diet som 
innehöll mindre kolhydrater visade sig därför vara fördelaktig för patienter med 
insulinbehandlad diabetes typ 2 (Guldbrand et al., 2012). 

Det finns flera anledningar att rekommendera en god kost för patienter med diabetes 
typ 2. Inom hälso- och sjukvården ska en god kost rekommenderas för att förhindra 
långsiktiga komplikationer (SBU, 2010). Ericson et al., (2018) beskriver att en god kost 
är gynnsam för både patienter med diabetes typ 2 samt de personer som löper risk att 
drabbas av diabetes typ 2 av genetiska skäl oavsett vilken grad av ärftlighet de besitter. 
Därför är den mest grundläggande delen i behandling till diabetes typ 2 en god kost.    

Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort en systematisk litteraturöversikt 
där en granskning av kostrekommendationer för personer med diabetes genomförts. 
Den kost som enligt forskning kan ha en positiv effekt på viktnedgång är 
medelhavskost som innebär en kost som innehåller mycket grönsaker, nötter, fisk och 
omättade fetter. Andra typer av kost som rekommenderas är måttlig lågkolhydratskost 
samt GI-kost som innebär en kost med ett lågt glykemiskt index (SBU, 2010). Det finns 
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studier som säger att patienter som äter medelhavskost inte längre har samma behov 
av tablettbehandling mot sin diabetessjukdom, det visade sig också ha en positiv effekt 
på blodsockret (Socialstyrelsen, 2011).  

För att det ska vara möjligt att ha ett kontrollerat blodsocker är en sund kost på 
regelbundna tider viktigt. En hälsosammare kost stabiliserar inte bara blodsockret 
utan det minskar även energiintaget som i sin tur leder till viktnedgång. Något som 
patienter med diabetes typ 2 bör undvika i största mån är läsk och andra söta drycker 
och istället välja andra alternativ. Ytterligare en rekommendation som ges till personer 
med diabetes typ 2 är ett större intag av färsk frukt. För att hålla den kosthållning som 
är gynnsam för sjukdomen är det lättast om omställningen från tidigare kost inte blir 
för stor. Att istället byta ut ohälsosamma alternativ till bra råvaror ger ofta stor effekt. 
Råvaror som är bra vid diabetes typ 2 är bland annat grönsaker, bönor, fisk och 
fullkornsprodukter (Socialstyrelsen, 2011).      

 
 

Sjuksköterskans roll att vårda patienter med diabetes typ 2      
   

Genom kostrådgivning och stöttning ska sjuksköterskan vägleda patienten till en kost 
som är gynnsam för patientens sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2011). I hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs att sjukvården ska bedrivas med respekt, 
främja patientens självbestämmande, integritet samt tillgodose patientens trygghet. 
Lagen innefattar åtgärder som sätts in för att medicinskt förebygga, behandla och 
förhindra skador. Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ger information utan det 
handlar om att föra en dialog och skapa ett samtal med patienten. På så sätt kan  
patienten känna sig delaktig och väl informerad om sin sjukdom, då alla människors 
lika värde ska främjas i förhållande till sjuksköterskans vård.   

När sjuksköterskan med en god kunskap kring sjukdomen ger information till 
patienter med diabetes typ 2 har det givit goda resultat och en bättre följsamhet för 
patienter med diabetes typ 2. Patientens egen förståelse kring sjukdomen är viktig för 
deras egenvård och självhantering vilket även har en avgörande betydelse för deras 
hälsa i förhållande till sjukdomen (Sugiharto, Stephenson, Hsu, Fajriyah, 2017). 
Samspelet mellan sjuksköterska och patient är viktigt. Enligt patientlagen (SFS 
2014:821) är sjuksköterskans ansvar att ge information gällande patientens tillstånd 
samt att informationen är anpassad efter patientens nivå. Det kommer leda till att 
patienten själv blir involverad och införstådd i sin egen vård.   

Empati, kommunikation och individualiserat fokus är några centrala begrepp inom 
personcentrad omvårdnad (Håkansson Eklund et al., 2019) En personcentrerad vård 
är centralt för att patienten ska kunna ta hand om sig själv och sin sjukdom (Fan & 
Sidani, 2018). Personcentrerad omvårdnad handlar inte bara om att personens liv ska 
vara fungerande utan det ska också finnas en mening samt respekt för hela patienten 
(Håkansson Eklund et al., 2019). Patienter har olika förutsättningar och fungerar olika 
utifrån både kliniska och personliga faktorer. Att samtala kontinuerligt med patienten 
om sjukdomen ger möjlighet att skapa en vård som passar patienten. På så vis skapas 
den bästa förutsättningen för patienten att kunna följa sin behandlingsplan (Fan & 
Sidani, 2018).  

Alramadan et al., presenterar en rad faktorer som påverkar personer med diabetes typ 
2 och kontroll över deras blodsocker. Några av faktorerna som påverkade var kost, 
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motion, inställning till sjukdomen samt självhanteringsförmåga. Som sjuksköterska 
ska detta uppmärksammas för att kunna stötta de patienter som behöver extra hjälp 
för att bibehålla ett stabilt blodsocker (Alramadan et al., 2018). Enligt patientlagen 
(SFS 2014:821) har sjuksköterskan skyldighet att ge information om hur patienten ska 
förhålla sig till sin sjukdom för att patientens egen vård ska tillgodoses. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskan ger tillräcklig information. 

Utbildning till patienter påverkar också förmågan att hantera sin sjukdom och följa de 
direktiv som är gynnsamma för sjukdomen. Patienterna som fått utbildning om sin 
sjukdom och hälsosamma levnadsvanor motionerade och åt den kost som 
rekommenderas vid diabetes typ 2. De patienter som hade läkemedel följde också sin 
ordination i en större utsträckning (Amer, Mohamed, Elbur, Abdelaziz & Elrayah, 
2018).     

   

 

Concordance   
 

Begreppet concordance är en form av följsamhet och innebär en samsyn i relation 
mellan vårdgivare och patient och bygger på öppna diskussioner kring patientens 
behandlingsalternativ och tillstånd (Cushing & Metcalfe, 2007). Ett annat begrepp är  
compliance, det står för hur väl patienten förhåller sig till förskrivarens ordinationer 
och rekommendationer. Dock lägger compliance ingen vikt i relationen eller samtalet 
mellan patienten och vårdgivaren. Relationen är mer passiv och kan därför leda till en 
del konsekvenser om patienten inte har förstått de angivna ordinationer eller 
instruktioner från vårdgivaren (Wright & Walker, 2013). Till skillnad från compliance 
handlar concordance mer om integrationen mellan vårdgivare och patient (Bell, 
Airaksinen, Lyles, Chen & Aslani, 2007) Ytterligare ett begrepp som tillhör följsamhet 
är adherence som också handlar om hur patienten följer en angiven ordination. 
Begreppen adherence och compliance liknar varandra på så sätt att det centrala är att 
patienten ska följa en ordination. Det som skiljer adherence från compliance är att 
adherence tar hänsyn till hur patientens beteende påverkar följsamheten, ett negativt 
beteende kan påverka patientens följsamhet (Horne, 2006). Patientens beteende kan 
påverka följsamheten vid så väl  läkemedelsordination, självhantering av sin sjukdom 
eller livsstilsförändring  (World Health Organization, 2003). Concordance är därför att 
föregå då det tar hänsyn till patientens egna värderingar. Concordance är en fördel för 
både patienten och vårdgivaren då ett större fokus läggs på samtycke och delaktighet 
(Wright & Walker, 2013). Genom att fokusera mer på relationen mellan vårdgivare och 
patient blir patienten mer engagerad i sin sjukdom vilket är målet för patientens 
delaktighet. På det sättet optimeras patientens självhantering (Cushing & Metcalfe, 
2007).  För att kunna anpassa patientens kommande behandling krävs det att 
vårdpersonal ser patienten ur ett helhetsperspektiv. Bakomliggande faktorer som både 
materiella och psykologiska aspekter kan påverka patientens hantering av sin sjukdom, 
därför är det viktigt att vårdpersonalen anpassar sig till varje individ (Bissell, May & 
Noyce, 2004).    
    
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till självbestämmande och att 
dennes integritet ska komma i första hand och respekteras, vilket också stämmer 
överens med begreppet concordance och dess innebörd (Cushing & Metcalfe, 2007). 
Samtycke kring patientens egen vård bör godkännas av patienten själv och det ska 
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framkomma muntligt eller skriftligt. Vårdgivaren har även ett ansvar att informera 
vilka följder som kan uppstå om patienten inte följer den behandling eller vård som 
rekommenderats. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver även patientens delaktighet 
som en central del i hälso- och sjukvården och att patienten själv utför en del av de 
behandling- och vårdåtgärder utifrån patientens individuella förutsättningar och 
önskningar.     

Concordance innebär ett större engagemang till samtycke samt en större delaktighet 
vid beslut gällande patientens tillstånd (Cushing & Metcalfe, 2007). Concordance 
stämmer väl överens med den personcentreade hälso- och sjukvården då det centrala 
är interaktionen mellan vårdgivare och patient. På så sätt främjas den 
personcentrerade vården i sjuksköterskans arbete (Bell et al., 2007).  Genom att främja 
concordance hos patienter med diabetes typ 2, uppmuntras deras engagemang och 
delaktighet till sin egen vård (Ferreira & Innes, 2018). Av den anledningen är detta en 
relevant teori som går att koppla väl till litteraturöversiktens valda ämne.   

 

Syfte  
   

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av förändrad kost vid diabetes typ 2.   

 

Material och metod  

  

Design   
   

En litteraturöversikt innebär att skapa en översikt inom ett visst område (Friberg, 
2017). Metoden används i detta arbete då syftet var att studera hur personer med 
diabetes typ 2 upplever förändrad kost. I en kvalitativ ansats studeras personers 
erfarenheter, kultur och språk genom bland annat intervjuer (Danielson, 2012a). 
Eftersom syftet till den här litteraturöversikten var att ta reda på hur personer med 
diabetes typ 2 upplever förändrad kost, valdes en kvalitativ ansats. I 
litteraturöversikten valdes begreppet concordance som teori som förankrades till 
arbetet.  En induktiv ansats användes vid granskning av arbetet. Induktiv ansats 
innebär att artiklarna så förutsättningslöst som möjligt studeras och analyseras för att 
resultatet ska förklaras så exakt som möjligt (Priebe & Landström, 2012). Teorin 
concordance förankrades i den avslutande diskussionsdelen i form av en reflektion, där 
det drogs slutsatser mellan resultatets fynd och concordance.    

 

Urval och datainsamling   
   

Datainsamling till litteraturöversiktens resultat gjordes från två databaser. Den ena 
databasen som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar var CINAHL 
(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), som är inriktad mot 
omvårdnad (Östlundh, 2017). Den andra databasen som användes var MEDLINE 
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(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) som innehåller 
vetenskapliga artiklar inriktade till omvårdnad samt medicinskt inriktade artiklar 
(Jönköping University, u.å).   

 

Inklusionskriterier  
  
De artiklar som inkluderades hade en kvalitativ ansats och var publicerade mellan åren 
2008-2019. De artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte och var skrivna på 
engelska inkluderades i litteraturöversikten.  

   

Exklusionskriterier  
  
Författarna valde att exkludera de artiklar där barn eller personer under 18 år deltagit, 
artiklar som inkluderat andra diabetesformer så som diabetes typ 1 och 
graviditetsdiabetes samt de artiklar som inte hade något etiskt godkännande. Review-
artiklar exkluderades.   
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Tabell 1. Sökmatris 

Databas Datu
m 

Sökord Avgränsning
ar  

Antal 
träffar 
och 
lästa 
titlar 

Lästa 
abstr
akt 

Lästa 
artikla
r 

Inkludera
de artiklar 
efter 
kvalitetsg
ranskning 

CINAHL 30/1 
2019 

diabetes 
type 2 
AND ”food 
habits”AN
D 
experience 
AND 
qualitative 

2008-2019, 

Peer Reviewed, 
English 
language 

4 4 4 4  

MEDLIN
E 

14/02 
2019 

Diabetes 
type 2 
AND food 
habits or 
eating 
habits or 
behaviors 
AND 
qualitative
AND 
experience 

2008-2019, 
English 
language 

99 32 17 12 (4 
dubletter) 

 

 

 

I tabell 1 presenteras arbetets sökningar i de valda databaserna. Vid urvalet användes 
ett så kallat helikopterperspektiv vilket ger möjlighet till en överblick av artiklarnas 
innehåll genom att läsa sammanfattningarna (Friberg, 2017). Helikopterperspektivet 
har använts i syfte att sortera bort sådant som inte tillhör det intresseområde som valts 
vid artikelsökningarna (Östlundh, 2017). Det valda kvalitetsgranskningsprotokollet 
som användes är framtaget av avdelning för omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping (bilaga 1). Innan kvalitetsgranskningen påbörjades bestämdes hur många 
kriterier som måste uppnås för att artikeln skulle inkluderas. Kravet på 
kvalitetsgranskningen var att de 4 första kriterierna skulle uppfyllas, samt att 
ytterligare 4 kriterier av totalt 12 blev uppfyllda.   

Vid en första sökning på CINAHL som gjordes i januari 2019 användes sökord samt 
operatorer: ”Diabetes type 2” AND ”experience”. Sökningen gav för stor mängd träffar 
vilket gjorde det svårt att fortsätta arbetet eftersom ett stort antal artiklar inte svarade 
på syftet. Vid andra sökningen i databasen CINAHL som genomfördes i januari 2019 
användes följande sökord som sattes samman med följande operatorer: Diabetes type 
2 AND ”food habits” AND experience AND qualitiative. För att få fram relevant och bra 
litteratururval användes boolesk söklogik (Östlundh, 2017). Boolesk söklogik använder 
följande operatorer AND, OR och NOT för att på ett bra sätt kunna få fram sökningar 
med sina valda sökord. Sökningen på databasen CINAHL gav totalt 4 träffar. Samtliga 
artiklar godkändes enligt kvalitetsgranskningen och svarade till syftet vilket ledde till 
att alla artiklar under den sökningen inkluderades.  

I databasen MEDLINE, gjordes en sökning med följande sökord i januari 2019: 
Diabetes type 2 AND food habits or eating habits or behaviors AND qualitative AND 
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experience. Resultatet på sökningen gav totalt 99 träffar där man efter att ha läst 
abstrakt inkluderade 8 artiklar till resultatet. Totalt hittades 12 artiklar i både 
databaserna  varav 4 var dubbletter.  

  

Dataanalys  
  
  
Fribergs femstegsmodell användes vid analys av de inkluderade artiklarna. Modellen 
valdes utefter syfte och ämne till litteraturöversikten då Fribergs femstegsmodell är 
lämplig vid kvalitativa analyser. Eftersom litteraturöversikten studerade upplevelsen 
av förändrad kost vid diabetes typ 2 valdes Fribergs femstegsmodell då den är relevant 
till ämnet (Friberg, 2017).    

I det första steget lästes de utvalda artiklarna ett flertal gånger för att få en tydlig bild 
av artikelns design och resultat. I följande steg användes en överstrykningspenna för 
att markera de nyckelfynd som svarade på syftet i varje studies resultat. Det som var 
intressant och som kunde kopplas till syftet och ämnet, samt de likheter och skillnader 
som kunde ses i artiklarna markerades. Därefter gjordes en sammanställning, så kallad 
schematisk översikt där de granskade artiklarnas resultat presenterades. I följande steg 
diskuterades fynden som tagits fram, de blev därefter grunden till litteraturöversiktens 
huvudkategorier. Sedan delades resultatet in i underkategorier under respektive 
huvudkategori. Efter att kategorierna sammanställts formulerades en beskrivning till 
respektive kategori utifrån analys av resultatet (Friberg, 2017). En induktiv ansats 
användes vid analysen av de inkluderade artiklarna (Priebe & Landstöm, 2012). Båda 
författarna genomförde samtliga steg och läste alla artiklar först individuellt och 
diskuterades därefter tillsammans.   

   

Etiska överväganden  
   

När studier ska genomföras finns etiska överväganden att ta hänsyn till. Forskningsetik 
handlar om att skapa en relation mellan forskaren och deltagaren där man respekterar 
varandra samt att det inte uppstår några maktförhållanden (Petersson & Lindskov, 
2012).   

När en studie ska genomföras ska en etisk prövning genomgås för att kontrollera att 
forskaren följer de etiska riktlinjerna (SFS 2003:460). Vid högskolestudier på 
grundnivå krävs det dock ingen prövning för att studien ska vara etiskt godkänd. När 
en litteraturöversikt görs behövs inget etiskt godkännande men hänsyn till etiska 
frågor ska ändå tas. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna krävdes det därför att 
artiklarna svarade ja på frågan om etiskt tillstånd/förhållningssätt/ställningstagande 
var beskrivet (bilaga 1). Under arbetes gång har även etiskt övervägandens diskuteras 
med handledaren för att säkerställa utförandet.  

Etiska överväganden görs för att ingen som medverkat i studien ska ta skada eller 
känna sig utnyttjad. Etiska överväganden ska finnas med från att ämne väljs tills 
resultatet skrivs och uppsatsen publiceras. När en litteraturöversikt görs är det dock 
lätt att feltolka texter som leder till att informationen framställs felaktigt (Kjellström, 
2012). Ur den aspekten är det av stor vikt att diskutera innehållet med sin 
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medförfattare så inga egna värderingar görs eller att förförståelsen påverkar 
resultatet.   

   

Resultat  
 

Resultatet redovisas i följande fyra huvudkategorier och tillhörande underkategorier: 
Brist på kunskap, Kulturens betydelse, Brist på god kommunikation och Svårigheter i 
sociala sammanhang. Kategorierna redovisas i Figur 1.   

 

Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier  

   

Brist på kunskap  
 

Patienter med diabetes typ 2 behövde ha kunskap om sjukdomen för att fullfölja 
behandlingen och den rekommenderade kosten. Beroende på vilka förutsättningar och 
tidigare erfarenheter patienterna besatt, påverkade det hanteringen av diabetes typ 2. 
Under den här huvudkategorin identifierades två underkategorier: Okunskap om 
sjukdom och behandling och Otillräcklig motivation.  

Okunskap om sjukdom och behandling  
   

De kostrekommendationer som rekommenderades var mer omfattande än vad 
patienterna förstod. Det framkom att patienterna trodde att endast enstaka 
förändringar räckte för en adekvat behandling.  Patienterna var inte medvetna om vad 
de kunde göra för att förebygga att drabbas av sjukdomen. De hade föräldrar eller 
andra släktingar som drabbats av diabetes typ 2 och trodde därför att de automatiskt 
skulle drabbas och kunde inte göra något åt saken (Uppal, Sibbald & Melling, 2016).  

Okunskap kring tillvägagångsättet gällande kostrekommendationer som de fått 
identifierades. Patienter var väl medvetna om att de behövde ändra sin livsstil och kost 

• Okunskap om sjukdom och behandling
• Otillräcklig motivationBrist på kunskap

• Olika värderingar beroende på kultur
• Vanor och traditioner påverkar matvalen

Kulturens betydelse

• Bristande engagemang från vårdpersonal
• Otillräcklig information vid mötet mellan 

vårdpersonal och patienter

Brist på god 
kommunikation 

• Känsla av utanförskap vid högtider och 
tillställningar

• Social påverkan i vardagen

Svårigheter i sociala 
sammanhang 



 15 
 

men de visste inte hur de skulle gå tillväga (Buchman, Wermeling, Lucius-Hoene & 
Himmel, 2016). I en artikel där erfarenheter studerades hos patienter med diabetes typ 
2 undersöktes val av livsmedel. Patienterna upplevde det svårt att veta vilken 
information och vilka råd som var anpassade till dem utav all den information som 
erbjöds. Patienterna hade inte tillräckligt med kunskap om vad olika livsmedel 
innehöll (Gardsten et al., 2018). Det fanns också en okunskap om vilka livsmedel som 
klassificerades som bra och dåliga samt hur de påverkade patienternas blodsocker 
(Brunk, Taylor, Clark, Williams & Cox, 2017). Det fanns en rädsla att prova nya 
livsmedel eftersom de var rädda att inte tycka om dem, istället blev de positivt 
överraskade (Brunk et al., 2017).  

 

Otillräcklig motivation  
 

En del såg sjukdomen som ofarlig samt en naturlig del av åldrandet (Aweko et al., 
2018). Personer upplevde att i det tidiga skedet av sjukdomen var inte symtomen 
tillräckligt märkbara (Gültekin, 2017). Dessa faktorer resulterade i att patienterna inte 
tog sjukdomen och kostrådgivningen på allvar. Vissa patienter fullföljde de 
rekommendationer de fick gällande kost men förstod fortfarande inte anledningen till 
varför de skulle göra det eftersom de inte såg allvaret i det (Graffigna, Barello, Libreri 
& Bosio, 2014).     

Patienterna behöver adekvat motivation för att kunna fullfölja den rådgivning de fått 
från vårdpersonal. Utan motivation förstod de inte anledningen till att göra de 
rekommenderade livsstilsförändringarna (Graffigna et al., 2014). Patienterna var 
medvetna om att deras motivation och emotionella förmågor hade en avgörande roll 
för hur de skulle hantera sin sjukdom. Det blev extra påtagligt att det krävdes en 
tillräcklig motivation i situationer där deras livsstil blev ifrågasatt (Gardsten et al., 
2018). I en studie om kost och fysisk aktivitet kunde man se att deltagarna blev mer 
motiverade att byta ut sin ohälsosamma kost mot mer hälsosamma alternativ, när de 
samtidigt utövade fysisk aktivitet (Malpass, Andrews & Turner, 2009). Ålder var också 
en faktor som påverkade graden av motivation. Äldre utryckte att det var svårt att 
ändra sin kost när de samtidigt hade andra sjukdomar och besvär (Aweko et al., 2018). 
En annan studie visade att äldre patienter inte tyckte att det var någon mening att 
ändra sina kostvanor trots att det kunde innebära ett kortare liv (Arana, Valderas & 
Solomon, 2019).  

   

Kulturens betydelse  
   

Alla människor har en kultur som påverkas av var man bor, familjen, tidigare 
erfarenheter och vilken religion man tillhör. Eftersom kulturen har stor påverkan på 
livet påverkade den även maten och dess betydelse. Under den här huvudkategorin 
identifierades två underkategorier: Olika värderingar beroende på kultur och Vanor 
och traditioner påverkar matvalen.  
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Olika värderingar beroende på kultur   
   

Patienter uttryckte att de inte tyckte det var viktigt att hålla sig till den diet som 
rekommenderades. De tyckte det var viktigare att sitta ner med familjen och äta den 
kulturella måltiden (Gültekin, 2017).  

I en studie intervjuades mexikanska kvinnor som var bosatta i USA i syfte att ta reda 
på hur de hanterade sin kost. Den kulturella måltiden bestod ofta av ohälsosamma 
livsmedel. Kvinnorna var medvetna om vad som var bra och dålig mat men om den 
dåliga maten konsumerades under kontrollerade former sågs det som acceptabelt. Den 
kulturella måltiden var högt värderad, speciellt vid högtider som jul, bröllop eller 
födelsedagar. Under högtiderna valde de därför att unna sig att äta ohälsosamt så länge 
de följde sin diet övrig tid (Benavides-Vaello & Brown, 2016).  

   

Vanor och traditioner påverkar matvalen  
   

Den traditionella maten var viktig för patienterna och var inte något de ville åsidosätta 
(Bird, Wiles, Okalik, Kilabuk & Egeland, 2008). Att få diabetes i vuxen ålder sågs som 
en svårighet eftersom det innebar en plötslig omställning i kosten (Uppal et al., 2016). 
Det upplevdes även en svårighet att äta måltider som inte smakade som de var vana 
vid (Brunk et al., 2017). En del patienter hade svårt eller ville inte ändra sina dåliga 
kostvanor. Därför valde de att kompensera sina dåliga kostvanor med fysisk aktivitet 
(Malpass et al., 2009).  

Flera patienter såg tidigare måltiden som en av dagens höjdpunkter men i och med 
diagnosen diabetes typ 2 var de tvungna att ändra sin kost. Genom att förändra sin kost 
och hitta nya saker som tillgodosåg denna avsaknad, kände patienterna att de 
fortfarande kunde uppskatta vardagen utan att äta vad de gjort tidigare (Buchman et 
al., 2016).  

   

Brist på god kommunikation  
   

En god och personcentrerad vård var viktig för en lyckad behandling. Vid diabetes typ 
2 var det viktigt att informationen som vårdpersonalen gav var anpassad efter 
patientens tidigare erfarenheter och liv, eftersom det var en förändrad livsstil gällande 
kost som var nyckeln till en lyckad behandling. Under den här huvudkategorin 
identifierades två underkategorier: Bristande engagemang från vårdpersonal och 
Otillräcklig information vid mötet mellan vårdpersonal och patienter. 

 

Bristande engagemang från vårdpersonal 
 

Patienter upplevde att sjukvården inte hade tid för patienterna och vågade därför inte 
ställa de frågor de hade om sjukdomen (Graffigna et al., 2014). Andra patienter 
upplevde en brist på engagemang från vårdpersonal eftersom de endast lämnade ut en 
generell broschyr om kostrekommendationer som dessutom var avsedd för patienter 
med hjärtsjukdom. Patienterna önskade få individuell rådgivning anpassad efter 
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sjukdomen, det var något som patienterna kände att vårdpersonalen inte hade tid för 
(Arana et al., 2019).  

 

Otillräcklig information vid mötet mellan vårdpersonal och patienter   
   

Patienter upplevde att den information som de fick inte var anpassad till just dem utan 
var generell och gavs till alla med diabetes typ 2. De upplevde också en svårighet att 
integrera rekommendationerna de fick i sin vardag. För att patienterna skulle kunna 
följa kostrekommendationer som de fick av vårdpersonal önskade de få specifika 
exempel på vad de skulle äta (Graffigna et al., 2014). Patienterna hade önskemål om 
hur de kunde byta ut enstaka livsmedel men fortfarande behålla samma meny (Arana 
et al., 2019).   

Bland vårdpersonal var det vanligt förekommande att den information som gavs inte 
var anpassad efter kultur och religion. Kulturella traditioner som var viktiga för 
patienterna tillgodosågs inte i deras kostplan (Gültekin, 2017). Patienter som flyttade 
till länder med en annan kultur upplevde också att rådgivningen inte var anpassad efter 
deras kultur. Här var patienterna tryggare när de fick träffa en läkare med samma 
kulturella ursprung (Uppal et al., 2016).   

Problemet var inte bara brist på information. En del upplevde att de fick bra 
information men hade svårigheter i att införliva det i vardagen (Bhattcharya, 2012; 
Aweko et al., 2018). Vissa patienter fick en individuellt anpassad kostplan, men det 
saknades fortfarande information om hur den skulle fullföljas (Uppal et al., 2016). I 
vissa fall var brist på information om tillvägagångssätt så pass stor att patienterna 
endast blev informerade om att det var viktnedgång som skulle hjälpa dem. Vid sådana 
tillfällen hade patienterna istället önskat att få konkreta exempel på hur det skulle gå 
tillväga för att lyckas med viktnedgång, som till exempel kosten (Buchman et al., 2016). 
I en studie uttryckte patienter att de enbart fick information om vilka livsmedel de 
borde undvika. De önskade istället få veta vad de skulle äta för att lättare kunna hålla 
sin diet (Gardsten et al., 2018).  

En studie visade att majoriteten av rådgivningen till patienter med diabetes typ 2 gavs 
av sjuksköterskestudenter, något som deltagarna upplevde som ett problem. De trodde 
inte att studenterna hade tillräckligt med kunskap (Arana et al., 2019).   

   

Svårigheter i sociala sammanhang  
   

Att drabbas av diabetes typ 2 innebar en stor omställning och sågs ofta som en 
begränsning i det sociala livet. Många upplevde det svårt att både leva upp till en god 
behandling och samtidigt kunna umgås med vänner eftersom det många gånger 
inkluderar fika eller annan ohälsosam mat. Under den här huvudkategorin 
identifierades två underkategorier: Känsla av utanförskap vid högtider och 
tillställningar och Social påverkan i vardagen.  
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Känsla av utanförskap vid högtider och tillställningar  
   

Patienter upplevde det extra utmanande att hålla sin diet vid festliga tillställningar 
(Gardsten et al., 2018). När patienterna besökte familj och släktingar var ohälsosam 
mat innehållandes mycket socker vanligt. Det ansågs oförskämt att inte ta av den mat 
som serverades. Det resulterade i att de valde att inte delta på sociala tillställningar 
vilket missgynnade deras sociala liv (Uppal et al., 2016). Flera patienter uttryckte att 
de kände sig exkluderade vid högtidliga tillställningar och fest eftersom de inte fick ta 
del av måltiden på samma sätt som övriga personer (Buchman et al., 2016).  

Det fanns en medvetenhet om hur viktig en hälsosam kost var för patienter med 
diabetes typ 2. Sociala förväntningar hade stor påverkan på beteendet och hanteringen 
av kosten. Att både förhålla sig till sin diet samt leva upp till sociala förväntningar 
upplevdes som svårt (Arana et al., 2019; Benavides-Vaello & Brown, 2016). De 
skämdes över att inte äta det som serverades och försökte dölja att de inte åt 
(Benavides-Vaello & Brown, 2016).  

 

Social påverkan i vardagen  
   

Det fanns en svårighet i att tillämpa råd gällande kost på egen hand. Därför uttryckte 
patienterna att de trodde att samtala med andra personer som också hade diabetes typ 
2 kunde vara ett bra stöd. Att dela erfarenheter med någon i samma sits kunde öka 
patientens livskvalité, patienterna kände inte att de var ensamma om att genomföra 
kostförändringen (Graffigna et al., 2014).  

Att laga mat till vänner och familj var viktigt för patienternas välbefinnande. En patient 
uttryckte att när hon lagade mat till sig själv försökte hon följa de rekommendationer 
hon fått, men när hon lagade mat till vänner och familj var det viktigare att det smakade 
bra än att det var hälsosamt (Bhattcharya, 2012). Flera patienter berättade att de hade 
ont om tid eftersom jobb och familj prioriterades högre än sjukdomen vilket 
försämrade deras kost(Aweko et al., 2018). En annan faktor som gjorde det svårt för 
patienter med diabetes typ 2 att äta hälsosamt var de familjer som bodde tillsammans 
med äldre familjemedlemmar. De äldre var inte villiga att göra förändringar utan ville 
ha det som det brukar vara (Uppal et al., 2016). För en del patienter sågs familjen som 
ett stöd eftersom de påminde dem om vad de fick äta och inte. Samtidigt var det en del 
som inte uppskattade familjens engagemang (Aweko et al., 2018).   

Att hantera bra kost var en svår utmaning eftersom ohälsosamma val var lättillgängliga 
och socialt uppmuntrande (Uppal et al., 2016). Hälsosamma val sågs också som en 
begränsning eftersom det var dyrare (Arana et al., 2019). En del upplevde att det var 
särskilt svårt att hålla sin diet när de reste eftersom utbudet var begränsat (Aweko et 
al., 2018).   

   

Metoddiskussion  
   

I den här litteraturöversikten studerades personers upplevelser av, på grund av detta 
valdes artiklar med kvalitativ ansats (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Upplevelsen av att 
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leva med diabetes typ 2 är ett välbeforskat ämne vilket är både en tillgång men också 
en svårighet eftersom det finns mycket forskning kring sjukdomen, ämnet avgränsades 
därför till kost.  

En svaghet i litteraturöversiktens arbete kan vara att enbart en sökning gjordes i 
CINAHL, men å andra sidan svarade artiklarna på syftet. Valda sökord användes för 
att så förutsättningslös som möjligt hitta artiklar som svarade på syftet. Vid sökningen 
i MEDLINE, hittades även de fyra artiklarna som inkluderades från CINAHL vilket 
styrker deras trovärdighet. Trovärdighet är en viktig del i forskningsprocessen. 
Begreppet innebär att det som framställs ska vara tillräckligt trovärdigt genom hela 
arbetet (Danielson, 2012b).  

En kvalitetgransking gjordes trots att artiklarna är peer reviewed för att säkerställa att 
de uppfyller kraven samt författarnas inklusionskriterier vilket är en fördel, 
kvalitetsgranskning styrker också arbetes trovärdighet. Eftersom det var första gången 
författarna gjorde en litteraturöversikt och kvalitetsgranskning kan det komma att 
påverka arbetes kvalité och resultat. Även tiden för arbetet spelar en stor roll vilket 
författarna såg som en begränsning (Henricson, 2012).  

Vid analys användes Fribergs femstegsmodell. Stegen var en bra vägledning och 
tydliggjorde vad som skulle genomföras vid varje steg och som hindrade att 
datainsamlingen skulle äventyras av författarnas tidigare erfarenheter och 
förförståelse. Modellen passade även det valda ämnet och metod till 
litteraturöversikten. Analys av alla artiklarna genomfördes först individuellt och sedan 
gemensamt vilket styrker arbetets kvalité och pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Fördelen med det tillvägagångssättet var att allt artiklarna lästes ur två 
perspektiv vilket ökade chansen att allt som svarade på syftet inkluderades. En nackdel 
var dock att arbetet var mer tidskrävande, men eftersom det ökade kvalitén valdes den 
metoden. Efter enskild analys diskuterades samtliga artiklar och dess huvudfynd 
plockades fram. Utav huvudfynden skapades huvudkategorier och underkategorier 
som resulterade i litteraturöversiktens resultat.    

En artikel som inkluderas i resultatet var deltagarna få och en minoritet av samhället, 
vilket kunde ses som en svaghet (Bird et al., 2008). Då det inte var en stor andel 
människor som studerades är det inte överförbart på alla människor eftersom 
deltagarna i studien levde under speciella förhållanden (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
Eftersom syftet till den här litteraturöversikten var att beskriva hur patienter med 
diabetes typ 2 upplever förändring av kosten valde författarna att inkludera artikeln. 
Något som skulle kunna ses som en begränsning med artikeln var att den var från 
2008. Dock påverkar inte det trovärdigheten eftersom det är patientens upplevelse 
som studerades. Litteraturöversikten inkluderade artiklar som var publicerade i senare 
skede men som trots det hade likande resultat, vilket betyder att publiceringsåret inte 
var av stor betydelse för litteraturöversiktens resultat.  

Litteraturöversiktens resultat kan till viss del tillämpas i mötet med patienter med 
diabetes typ 2 eftersom resultatet innehåller flera patienters upplevelse vilket styrker 
trovärdigheten. Resultatet går delvis att överföra på patienter som författarna möter i 
sin kommande yrkesroll eftersom en upplevelse alltid är en upplevelse och kan vara 
väldigt olika från person till person. Resultatet innehåller artiklar som är genomförda 
både i Sverige, andra länder i Europa, Asien och USA. Resultatet kan omsättas i 
praktiken hos svenska patienter eftersom det gemensamma var okunskapen hos 
patienterna, oavsett nationalitet. Okunskapen orsakades dock av olika faktorer 
beroende på var patienterna kom från.    
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Resultatdiskussion   
   

Resultatet visar att det fanns en rad faktorer som påverkar upplevelsen av förändrad 
kost vid diabetes typ 2. Huvudfynden som identifierades var patienternas brist på 
kunskap, kulturens betydelse, brist på god kommunikation samt svårigheter i sociala 
sammanhang.   

Deltagarna upplevde det svårt att hantera sin sjukdom eftersom de inte hade tillräcklig 
kunskap om hur de skulle gå till väga. En grundläggande kunskap är nödvändigt för att 
patienterna ska kunna hantera sin sjukdom och de livsstilsförändringar som det 
innebär vilket även Brohm (2006) antyder. Kunskap är därför nyckeln till en god 
hantering av sin sjukdom.  Resultatet visade att brist på motivation hos deltagarna 
hade ett samband med otillräcklig kunskap om kostförändringar. Jansink, 
Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) kom i sin studie fram till att 
patienter med diabetes typ 2 saknade inblick i sitt eget beteende och motivation att 
förändra sin livsstil vilket även syns i litteraturöversiktens resultat (Jansink et al., 
2010). För att patienten ska bli motiverad att genomföra de rekommenderade 
kostförändringar bör patienten därför även ha kunskap om sin sjukdom. Det skulle 
därför vara fördelaktigt att sjukvården i ett så tidigt stadie som möjligt erbjuder 
utbildning om sjukdomen som genererar  tillräcklig kunskap.  

Deltagarna ansåg att de saknade verktyg till hur de skulle hantera kostförändringar 
vilket även Wu, Chang, Courtney och Kostner (2012) beskriver. Självhanteringen blir 
bättre med mer kunskap och utbildning gällande sin sjukdom (Wu et al., 2012). Ökad 
självhantering kan leda till att mindre komplikationer uppstår eftersom patienten är 
medveten om kostens påverkan.  

Resultatet visade att det fanns en svårighet hos patienter med diabetes typ 2 att följa 
sin diet i sociala sammanhang vilket försämrade deras behandling. Liknande resultat 
presenteras av Cimo och Dewa som kom fram till att det fanns utmaningar i den sociala 
miljön vilket försvårade patienternas hantering av behandling. Även känslomässiga 
tillstånd, matvanor och livsstil var faktorer som påverkade patienternas upplevelse av 
förändrad kost vid diabetes typ 2 (Cimo & Dewa, 2018). Därför är en personcentrerad 
omvårdnad viktig, för att kunna möta patienterna i deras situation och förstå deras 
tankar och åsikter. Patienternas sociala liv och känslomässiga situation påverkar i 
längden även deras livskvalité, därför är det viktigt att skapa en balans mellan 
kostförändringar och patientens sociala situation. Genom att tillämpa personcentrerad 
omvårdnad skulle sjuksköterskan kunna hjälpa patienten att hitta en balans istället för 
att välja antingen eller.  

Vid omvårdnad av patienter med diabetes typ 2 är det viktigt sjuksköterskan arbetar 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (Håkansson Eklund et al., 2019). 
Litteraturöversiktens resultat visar att patienter med diabetes typ 2 behöver utbildning 
som är anpassad efter deras sociala, fysiska och psykologiska behov vilket Cimo och 
Deva (2018) också kommit fram till.  

Resultatet visade att det fanns en brist på kunskap hos sjukvårdspersonal när 
kostrådgivning om diabetes typ 2 skulle ges. Det resulterade i att patienterna hade 
svårt ändra sin kost. För en god omvårdnad och lyckad behandling ska sjuksköterskan 
tillsammans med patienten samtala genom öppna diskussioner, för att komma fram 
till den bästa behandlingen för den enskilde individen. På det sättet arbetar 
sjuksköterskan utefter begreppet Concordance vilket optimerar patientens delaktighet 
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(Cushing & Metcalfe, 2007). Den kunskap sjuksköterskor har idag skulle kunna 
förbättras, för att på ett adekvat sätt kunna utbilda och behandla patienter med 
diabetes typ 2. Då det lyder en brist på sjuksköterskans kunskap gällande sjukdomen 
är det här något som skulle kunna diskuteras vidare.   

Patienternas sätt att hantera kostförändringar baserades på erfarenhet, tillgänglighet 
och är ett ständigt pågående lärande. Det är komplext att hantera kosten när 
hälsosamma alternativ inte är lika uppmuntrade och lättillgängliga (Silvana et al., 
2018). Ett annat fynd var att patienterna upplevde att sjukvårdspersonal inte 
anpassade kostrådgivningen efter deras kultur vilket även Scott (1998) beskriver. 
Eftersom kulturen var av stor betydelse, är det viktigt att sjuksköterskan har det i 
åtanke i omvårdnadsarbetet. Återigen syns en brist på kunskap från sjuksköterskans 
sida som påverkan patientens behandling negativt.  

Litteraturöversiktens resultat visar att hänsyn till patientens kultur bör tas för att 
kostrådgivningen ska kunna införlivas i vardagen. Scott (1998) och Bissell, May och 
Noyce  (2004) beskriver att genom samråd med patienten kan en individuell kostplan 
tas fram som ser till att traditionella livsmedel och sättet att tillreda mat på tillgodoses 
(Scott, 1998; Bissell et al., 2004). Genom det här arbetssättet tillämpas begreppet 
concordance som visats vara framgångsrikt för en lyckad behandling ur både ett 
patientperspektiv och sjuksköterskans perspektiv (Cushing & Metcalfe, 2007). 
Eftersom sjuksköterskor inte anses besitta den kunskap som krävs för en lyckad 
behandling (Rushforth, McCrorie, Glidewell, Midgley & Foy, 2016), har sjuksköterskan 
en svårighet att tillämpa concordance i sitt kliniska arbete. 

Det framkom att patienterna inte var medvetna om vad de skulle göra och i vilken 
utsträckning. Okunskap om vilka livsmedel som ansågs bra respektive dåliga 
identifierades också i litteraturöversiktens resultat. Ranasinghe et al. (2015) beskriver 
i sin artikel att en orsak till okunskap hos patienter med diabetes typ 2 är bristande 
information från sjukvårdens sida, som resulterar i att dålig följsamhet uppstår 
(Ranasinghe et al., 2015). Litteraturöversiktens resultat tyder på att det fanns delade 
uppfattningar om information från vårdpersonal. En del patienter hade inte fått 
tillräcklig information och andra patienter som hade fått information visste inte hur de 
skulle införliva den i deras vardag. Crowshoe et al. skriver att anpassad information 
och utbildning leder till framgångsrik behandling (Crowshoe et al., 2019).   

Resultatet visar att det fanns en brist i den personcentrerade omvårdnaden, många 
patienter upplevde att den information de fått inte har varit anpassade efter dem. Det 
gjorde att patienterna hade svårt att tillämpa förändringar av kosten i deras vardag 
vilket även Fan & Sidani (2018) kommit fram till. Vi ser därför ett behov av vidare 
forskning av sjuksköterskans ansvar och kunskap i mötet av patienter med diabetes 
typ 2.   

Resultatet visar att det fanns en brist på kunskap, därför krävs en mer frekvent 
patientutbildning i omvårdnaden för att främja patientens hantering av sjukdomen. I 
omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan ta hänsyn till patientens kultur. Kulturen kan 
ha olika värde för olika patienter som i sin tur påverkar behandlingen. Flera patienter 
kände på grund av sin sjukdom en begränsning i det sociala livet. I omvårdnadsarbetet 
bör det finnas kännedom om det dilemma patienterna står inför samt hjälpa dem att 
hitta individuella lösningar (Saunders, 2019). Litteraturöversiktens resultat visade ett 
missnöje bland patienterna efter samtalet med vårdpersonal. Patienterna ansåg att den 
information de fick inte var individanpassad. Det centrala begreppet concordance 
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belyser vikten av ett samarbete mellan patienten och vårdpersonal som bör tillämpas i 
omvårdnaden (Cushing & Metcalfe, 2007).  

Mellin-Olsen och Wandel (2005) beskriver hur måltidsmönstret förändrats för 
kvinnor från Pakistan sedan de immigrerat till Norge. Det visade sig att kvinnorna 
värderade den kulturella måltiden högt och ville därför behålla den under helgen. 
Litteraturöversiktens resultat visar också att den kulturella måltiden var högt 
värderad, inte minst under högtider. Som sjuksköterska kan det därför vara 
fördelaktigt att besitta en mångkulturell kunskap.  

Mellin-Olsen och Wandel skriver också att kosten påverkas av en rad faktorer samt att 
det var viktigt att vårdpersonal har det i åtanke vid omvårdnad av patienter (Mellin-
Olsen & Wandel, 2005). Litteraturöversiktens resultat visar också att kultur, vanor och 
värderingar är några faktorer som påverkar kosten hos patienter med diabetes typ 2.   

Resultatet visar att förändring av kosten är en utmaning utifrån flera aspekter. En 
aspekt är att patienter värderar familjen och deras gemensamma måltid högre än deras 
rekommenderade kost. Vetskapen om att hälsosam mat var viktigt var ett faktum, men 
att praktiskt tillämpa det i vardagen var en svårighet vilket också visas av Amarasekara 
Fongkaew, Turale, Wimalasekara och Chanprasit (2014). Utifrån den kulturella 
aspekten sågs det viktigare att maten till familjen tillagades på ett traditionellt sätt och 
innehöll traditionella livsmedel (Amarasekara et al., 2014). En kombination av de 
rekommenderad kost och den typiska kulturella kosten kan göra det lättare för 
patienter som inte vill frångå sin kulturella måltid.   

   

Kliniska implikationer    

   

Litteraturöversikten har tydligt visat att kosten kan hanteras olika beroende på vilka 
tidigare kunskaper och förutsättningar den enskilde individen har. Det resultat som 
har presenteras i arbetet förväntas ge en djupare förståelse om vad som påverkar 
patienternas upplevelse vid förändring av kosten. Litteraturöversiktens resultat kan 
öka sjuksköterskans förståelse till olikheter i mötet med patienter med diabetes typ 2. 
Resultatet visar också att det råder en stor kunskapsbrist hos patienter med diabetes 
typ 2. Kunskapsbrist kunde även ses hos sjuksköterskan, vid bemötande och 
undervisning till den här patientgruppen. För att concordance ska kunna tillämpas bör 
sjuksköterskans vårdande vara mer individanpassat vid bemötande och undervisning. 
Författarna anser att det behövs mer individanpassad information, i form av 
utbildningstillfällen från hälso- och sjukvården. På det sättet kan kunskapen hos 
patienterna öka samt att deras förståelse och hantering till sin sjukdom förbättras, 
vilket skulle kunna minska kostnader för hälso- och sjukvården. Resultatet visar att 
kulturen har en stor påverkan, speciellt om kulturen är högt värderad för patienten. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan har viss kunskap och framför allt förståelse för 
olika kulturer för att kunna tillämpa en individanpassad vård. Även individuella vanor 
har en stor påverkan på hanteringen av sin diabetessjukdom. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan tar hänsyn till patientens upplevelse för att optimera den 
personcentrerade omvårdnaden. Vidare forskning bör fokusera mer på de aspekter 
som kan komma påverka patienternas upplevelse av kostförändring vid diabetes typ 2 
för att sjuksköterskan ska kunna individanpassa omvårdnaden.  
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Slutsats  
   

Upplevelsen om att ändra kostvanor sågs som en utmaning för många patienter med 
diabetes typ 2. Det visade sig att för många patienter fanns det en stor kunskapsbrist 
samt brist på motivation till att vilja ändra sina tidigare ohälsosamma vanor. 
Informationen från vårdpersonalen var heller inte tillräcklig och sågs som ett problem. 
En annan bidragande aspekt var patientens kultur inkluderat vanor och traditioner. 
Det låg ett stort eget ansvar hos patienterna att hantera sin nya kostbehandling. 
Bristande kommunikation från vårdpersonal resulterade i otillräcklig kunskap hos 
patienterna. Det försvårade därför patienternas hantering av sjukdomen. Genom att 
aktivt arbeta efter begreppet concordance i det kliniska arbetet som handlar om 
samråd mellan patient och vårdpersonal, främjas den personcentrade 
omvårdnaden. För att kunna arbeta efter begreppet concordance på ett korrekt sätt 
krävs det att sjuksköterskan har tillräcklig kunskap om sjukdomen, hur rådgivning ska 
ges samt att patienter upplever förändring av kosten olika. Vilket såg som ett problem 
i den här litteraturöversikten. Det krävs mer kunskap om hantering av sjukdomen både 
hos sjuksköterskor och patienter med diabetes typ 2.  
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utmaningar relaterade 

till självhantering hos 

både 

nydiagnostiserade och 

erfarna patienter med 

diabetes typ 2. Studien 

låg som grund till 

teknologiskförbättrad 

personcertread 

information och 

kommunikation. 

En kvalitativ studie.  

11 deltagare. 2 fokusgrupper 

som intervjuades. 1 grupp med 

nydiagnostiserade och 1 grupp 

med mer erfarna patienter.  

Resultatet visar att 

självhanteringsutmaningar var relaterade 

till förståelse, färdighetförmåga och 

användandet av personliga styrkor. Brist 

på kunskap om hur matvanor, fysik 

aktivitet och medicinering påverkar 

blodsockret, även brist på kunskap om hur 

högt/lågt blodsocker ska självbehandlas. 

Utav all den information som erbjuds 

tyckte deltagarna det var svårt att ta till sig 

rätt. Hinder i vardagen så som kost, 

kostnader, och resor såg som ett problem. 

Deltagarnas egna motivation var den 

största faktorn till självhantering.  

12/12 

Graffigena, 

G., Barello, S., 

Libreri, C., & 

Bosio, C. A. 

(2014). Italien 

MEDLINE How to engage type-2 

diabetic patients in their 

own health management: 

implications for clinical 

practice 

Syftet var att 

undersöka patienter 

med diabetes typ2 och 

deras dåliga 

engagemang samt 

deras subjektiva 

attityder från deras 

En kvalitativ studie. 

29 deltagare med diabetes typ 2. 

Deltagarna fick skriva ner deras 

upplevelser i de dagbok under 

en veckas tid som sedan 

analyserades.  

Deltagarna uppskattade inte när de endast 

fick allmänna rekommendationer om 

sjukdomen. Resultatet kom fram till 4 

huvudteman: -Fysisk aktivitet, -Terapi, 

relation mellan läkare och patient och -

Diet. 

11/12 
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Författare, år 

och land 

Databas  Titel Syfte Metod/design Resultat Kvalitets

bedömni

ng  

erfarenheter samt 

faktorers som kan 

hindra deras 

engagemang för 

sjukdomen 

Diet: Patienten hade svårt att förstå vikten 

av att kostrekommendationer de fick av 

läkarna. Patienterna hade också svårt att ta 

till sig rekommendationer och tillämpa i 

sin vardag. Patienterna utryckte också att 

mat var starkt emotionellt förknippat.  

Malpass, A., 

Andrews, R., 

& Turner, K. 

M. (2009). 

Storbritannien 

CINAHL Patients with type 2 

diabetes experiences of 

making multiple liftestyle 

changes: A qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka upplevelsen 

av en respektive flera 

livsstilsförändringar 

och hur det påverkar 

diabetes typ 2. 

En kvalitativ studie. 

30 randomiserade deltagare 

delades in i tre grupper: 1) 

vanlig vård, 2) strikt 

dietrådgivning, 3) rådgivning 

om både kost och fysisk 

aktivitet.  

Deltagarna intervjuades efter att 

haft kontakt med 

sjukvårdspersonal. En intervju 

efter 6 månader och en andra 

intervju efter 9 månader. 

Deltagarna fick redogöra för 

deras upplevelse av 

livsstilsförändring respektive 

livsstilsförändringar de 

genomfört under det gånga året.  

1)2) Förbättringar av deltagarnas diabetes 

typ 2 kunde ses vid förändring av deras 

kost.  

 

3)Deltagarna använde fysisk aktivitet som 

en kompensation för att inte behöva göra 

lika stora förändringar i kosten. Kosten 

var för deltagarna svårare att ändra på 

eftersom det även var en social aspekt.  

Resultatet visade att deltagarna hade olika 

upplevelse av att göra två 

livsstilsförändringar samtidigt. Vissa blev 

motiverade medan andra tyckte det blev 

en för stor omställning.  

10/12 

Uppal. G., 

Sibbald, S.L., 

& Melling, J. 

MEDLINE Exploring Diabetes 

menagement amongst 

immigrant Sikhs in the 

Syftet var att ta redan 

på hur etnokulturella 

aspekter påverkar 

En kvalitativ studie. Resultat visade att hanteringen av diabetes 

typ 2 påverkades av kultur och sociala 

konstruktioner. Deltagarna tyckte att 

hanteringen av en hälsosam kost var det 

10/12 
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Författare, år 

och land 

Databas  Titel Syfte Metod/design Resultat Kvalitets

bedömni

ng  

(2016). 

Canada 

Greater Toronto area: a 

qualitative study 

patienter i hantering av 

diabetes typ 2.  

9 deltagare. Deltagarna var äldre 

och tillhörde ett litet folkslag 

(Sikh-invandrare i Toronto). 

Enskilda intervjuer som 

spelades in och kodades. 

Fenomenologisk metod.  

största problemet. En orsak till detta var 

att familjen inte var samarbetsvilliga. 

En orsak till att deltagarna tyckte det var 

svårt att hantera sin sjukdom var brist på 

offentlig information. Deltagarnas egna 

erfarenheter påverkade också hanteringen 

av diabetes.  

Hälso- och sjukvården ansåg att det var 

individernas egna ansvar att leva 

hälsosamt.  
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