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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom och ett globalt 

folkhälsoproblem. Sjukdomen medför förändringar av levnadsvanor vilket 

leder till utmaningar och påfrestningar. Sjuksköterskan ska stödja 

patientens egenvård och uppmuntra till förändringar av levnadsvanor 

genom patientutbildning och personcentrerad vård. Detta för att patienten 

ska känna sig delaktig i beslutsfattandet och bli motiverade att 

självständigt utföra insatser, för att på så sätt nå ett ökat välbefinnande.  

Syfte: Syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus typ 2.   

Metod: En litteraturöversikt har utförts och tio kvalitativa vetenskapliga 

orginalartiklar inkluderades i resultatet. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL Complete och Medline.  

Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra huvudteman och ett undertema;    

Upplevda begräsningar i vardagen med undertemat Att ändra sina 

matvanor och övriga teman var Motivation, Att få stöd och Vikten av 

kunskap.   

Diskussion: Diskussionen delas upp i två delar; metod respektive resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras svagheter och styrkor kring vald metod. 

Orems egenvårdsteori diskuteras mot resultatet i resultatdiskussionen. 

Förändringar i levnadsvanor kan upplevas som utmanande 

för personer som lever med sjukdomen. Stöd från närstående och 

vårdpersonal i egenvården är en motiverande faktor, som underlättar för 

patienten att ta eget ansvar för sin hälsa vilket i sin tur bidrar till ökat 

välbefinnande. Sjuksköterskan ger information och stöd utifrån en 

personscentrerad vård som ger patienten en känsla av förståelse för varför 

egenvården är viktig. 



  
 
 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ-2, upplevelser, förändringar av 

levnadsvanor, egenvård och personscentrerad.  



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease and a global public health 

problem that is increasing rapidly around the world. There are many 

people who are afflicted with the disease without even knowing it because 

the symptoms are usually stealthy. The nurse should support the patient's 

self-care and encourage lifestyle change through patient education and 

person-centered care approach. This will allow that the person should feel 

involved in decision making and attain well-being.  

Aim: The aim was to describe people's experiences of living with diabetes 

mellitus type 2. 

sMethod: Ten qualitative scientific articles were selected which were used for the 

result of the degree project. The databases that the articles were collected 

were CINAHL Complete and Medline 

Results: The data analysis resulted in four main themes and one sub-

theme; Experience limitations in everyday life with the sub-

theme Changing their eating habits while the overall themes 

are Motivation, Getting support and the importance of having 

knowledge.   

Discussion:  The results were discussed based on Orem's self-care theory in the results 

discussion. Changes in living habits can be challenging as well as stressful 

for people living with diabetes mellitus type 2. Support from family, close 

relatives and health care staff in self-care is a motivational factor that can 

lead to promoting health and well-being. It is therefore advantageous for 

the nurse to provide information and support based on a person-centred 

care which can lead to improved self-care and gives a sense of 

understanding and improved quality of life.  
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Inledning 

Diabetes mellitus typ 2 är ett stigande folkhälsoproblem i världen. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som sjuksköterskestudier på primärvården mötte vi 

diabetespatienter som var oroliga och oftast inte mottagliga för informationen från 

sjuksköterskan. Många patienter hade svårt att acceptera att de lever med en kronisk 

sjukdom. Det är betydelsefullt att patienter med diabetes mellitus typ 

2 får information, samt förstår vilka förändringar av levnadsvanor som krävs för att 

hantera sjukdomen. Det är därför viktigt att sjuksköterskor inhämtar kunskap om hur det är att 

leva med diabetes mellitus typ 2 för att kunna stödja patienterna. 

 

Bakgrund 

Diabetes mellitus typ 2 

Kroniska sjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i världen och dessa ökar kraftigt (World 

Health Organization [WHO], 2019a). Diabetes är en kronisk sjukdom 

som identifieras av stigande blodsocker som kan leda till allvarliga skador på nerver, 

blodkärl, njurar, ögon och hjärtat (WHO, 2019a). Enligt Ericson och Ericson (2012) finns det 

olika typer av diabetes. Två av de vanligaste typerna är diabetes mellitus typ 1 och 

diabetes mellitus typ 2. Funktionell insulinbrist är gemensamt i både formerna av diabetes, 

men orsaken är olika. Enligt WHO (2019b) har cirka 422 miljoner personer diabetes. Ett 

globalt mål är att stoppa ökningen av diabetes fram till år 2025. I Sverige har ca 350 000 

individer fått diagnosen diabetes, och majoriteten av dessa, ca 300 000 individer, har diabetes 

typ 2 (Ericson & Ericson, 2012). 

 Enligt WHO (2019c) är diabetes mellitus den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen. 

Diabetes mellitus typ 2 är vanligare hos vuxna över 50 år och ärftlighet är en av de centrala 

riskfaktorerna (Ericson & Ericson, 2012). Ökningen av diabetes mellitus typ 2 under de 

senaste åren beror främst på övervikt, fysisk inaktivitet och tobaksanvändning. 

Funktionell insulinbrist uppkommer vid diabetes mellitus typ 2 på grund utav att 

insulinresistens utvecklas i insulinberoende vävnader. Detta sker exempelvis i fettvävnad, 

lever och muskelvävnader. Produktionen av betacellerna minskar med tiden i bukspottkörteln. 

När insulinkänslighet minskar i dessa vävnader minskar betacellernas produktion av insulin. 

Detta medverkar till hyperinsulinkemi, som innebär att insulinproduktionen inte är tillräcklig 

på grund av att vävnadens insulinkänslighet försämras gradvis. Insulinnivåerna är höga under 
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de första 10–15 åren av sjukdomsförloppet för att betacellerna producerar insulin men efter 

denna period reduceras insulinproduktionen vilket leder till insulinbrist. 

 

Symtom och diagnostisering 

Vid diabetes mellitus typ 2 har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt 

låg (Ericson & Ericson, 2012). Diabetes mellitus typ 2 kan utvecklas smygande och inte 

alls visa några symptom, vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. Detta är 

speciellt vanligt bland äldre, eftersom de kan tolka symptom som en del av ett vanligt 

åldrande (Mosand & Stubberud, 2011). Det kan ibland dröja flera år innan sjukdomen blir 

diagnostiserad (Ericson & Ericson, 2012). Vanliga symtom på diabetes mellitus typ 2 är bland 

annat trötthet, ökat sömnbehov, yrsel, diarré, förstoppning, bröstsmärtor, att man känner 

sig hängig, domningar i händer och fötter, muntorrhet, tätare och större urinträngningar, 

försämrad syn, klåda i underlivet och intermittenta förändringar i psykiskt samt fysiskt 

beteende. Dessa symtom kan vara tecken på obalans i kroppens 

glukosomsättning. Sjukdomen diagnostiseras vid förhöjda värden på plasmaglukos. HbA1c 

eller långtidsblodsocker mäter mängden av glukos som binder sig på hemoglobinet i de röda 

blodkropparna (Diabetesförbundet, 2016). När blodsockret är högt fastnar mer glukos på 

hemoglobinet. P-glukosvärdet i blodet mäts under fasta och om den överstiger 7,0 mmol/l vid 

upprepande tillfällen så får man diagnosen. Om man inte är fastande när provet tas ställs 

diagnosen på ett p-glukosvärde på 11,1 mmol/l (Abhilash & Augustine, 2014; Ericson & 

Ericson, 2012).  

 

Behandling 

Behandling vid diabetes mellitus typ 2 handlar i första hand om förändringar i 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Genom att förändra levnadsvanor kan 

personen förbättra sitt hälsotillstånd samt förebygga komplikationer, framför allt 

följdsjukdomar. Enligt Socialstyrelsens (2018) riktlinjer är rökstopp, kostbehandling och 

fysisk aktivitet viktiga åtgärder för att stabilisera blodsockret. Om det inte räcker med 

förändring av levnadsvanor för att stabilisera blodsockret används olika typer av medicinering 

som peroral behandling eller insulinbehandling för att förhindra sena 

komplikationer (Socialstyrelsen, 

2018). Enligt Diabetesförbundet (2017) medicineras ungefär hälften av de som 

har diabetes mellitus typ 2 med insulin inom 10 år efter diagnostiseringen.  
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 Studierna av Colberg et al. (2010) och O´Hagan, Vito och Borehams (2013) visade 

att fysiska aktiviteter hade gynnsamma fysiologiska effekter på personer med 

diabetes mellitus typ-2. Regelbunden motion var viktig i förebyggandet av 

diabetesrelaterade komplikationer och förbättringar av blodsockerbalansen, blodfetter samt 

blodtrycket, vilket ledde till en ökad livskvalitet. Enligt Colberg et al. (2010) kunde aerob 

träning (uthållighetsträning) och andra träningsformer förbättra 

insulinverkan, minska risken för sena komplikationer samt dödlighet, men träningen skulle 

utföras regelbundet för att stabiliseringen av blodsockret skulle uppnås. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Pham och Ziegert (2016) utforskade 

sjuksköterskors upplevelser av hur hälsa främjas hos patienter med diabetes mellitus typ 2. 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna upplevde att hälsofrämjande åtgärder för 

patienter var en viktig del av omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskrev att de 

skapade en nära relation med sina patienter genom att vara tillgängliga och tillbringa mer tid 

tillsammans med patienterna när de vårdades på sjukhus. Att ha humor och vara positiv var ett 

sätt att få kontakt med patienterna.  

 Bartol (2012) menade att sjuksköterskans roll var betydande för att motivera patienter med 

diabetes mellitus typ 2 att engagera sig i sin egenvård. Sjuksköterskan skulle uppmuntra 

patienten till förändringar av levnadsvanor genom att låta patienten vara delaktig i 

beslutstagandet. Att lära känna patientens mål och identifiera de barriärer som gör det svårt 

för patienten att uppnå de planerade målen, är förutsättningarna för en framgångsrik 

behandling. Vidare framkom i Johansson et al. (2018) att sjuksköterskans ansvarsområde var 

att stödja patienter för att lära sig att leva med sjukdomen. Detta innebär att sjuksköterskan 

skulle ha ett självkritiskt förhållningssätt och vara uppmärksam att inte ta över patientens 

ansvar. De skulle stödja och uppmuntra patienters förståelse. Stödet skulle ges genom att 

förmedla kunskap på ett kreativt och taktfullt sätt som var individ anpassat.  

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) betyder att 

sjuksköterskan prioriterar patientens behov av vård före sjukdomen. Sjuksköterskans syn 

på patienten ska vara likvärdig och värdefull i vård och omsorg. Personer med 
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diabetes mellitus typ 2 utvecklade strategier för inlärning vid olika tidsperioder (Kneck, 

Fagerberg, Eriksson & Lundman 2014). Studien betonade att personcentrerade vård var viktig 

för personer som lever med diabetes. De behövde lära sig att leva med sjukdomen eftersom 

olika förändringar av levnadsvanor krävdes i hanteringen av sjukdomen (Milo 

& Connelly, 2018). Sjuksköterskan skulle uppmärksamma effekterna av utbildning 

samt sjukdomens förlopp hos patienter. Tillvägagångssätt för att förbättra patienternas 

egenkapacitet, hälsokunskap och kunskap var viktiga komponenter i hälsosamma 

vårdaktiviteter för diabetessjuka.  

 Ekman et al. (2011) lyfte i sin studie fram att det var betydelsefullt 

att sjuksköterskan etablerade en tillitsfull relation med patienten 

och utvecklar ett samarbete för att uppnå gemensamt överenskomna mål. Sjuksköterskan och 

patienten skulle tillsammans utvärdera alla aspekter samt välja behandlingsalternativ 

som var lämpliga för patientens livsstil, övertygelser, värderingar och hälsoproblem. 

 

Patientutbildning 

Patientutbildning i egenvård är betydande i vården av personer med diabetes mellitus typ 

2 (Socialstyrelsen, 2018). Egenvård definieras som handlingar och metoder som en person 

utför för att uppnå välbefinnande (Adulv, 2019). Egenvård syftar till att utföra åtgärder som 

personen själv kan vidta vid sjukdom för att ta ansvar för egenbehandling (Orem, 2001). Detta 

stimulerar individen att använda sina egna resurser för att främja sin hälsa och öka sin 

livskvalitet. Det har visat sig vara gynnsamt att hälso- och sjukvården erbjuder gruppbaserade 

patientutbildningar som ges av personer med pedagogisk kompetens. Detta leder till att man 

uppnår det bästa behandlingsresultatet (Socialstyrelsen, 2018). 

Winkley et al. (2018) menade att diabetesutbildning i grupp var positiv eftersom den ledde 

till att patienternas långtidsblodsocker sjunkit. Utbildningen hjälpte sjuksköterskor att 

motivera nyligen diagnosticerade patienter att utföra egenvård. Grupputbildningen bidrog till 

att patienter lärde sig av varandra när det gällde egenvård. Resultatet av studien visade att 

patienter föredrog grupputbildningen framför en individuell utbildning eftersom 

patienter var mer mottagliga för att ta emot information i grupp.  Nackdelen med 

grupputbildningen kunde vara patientens komplexitet som språk och kulturella faktorer samt 

psykiska problem som kunde leda till dåligt upptag av information. 

Enligt Powers et al. (2017) ansåg sjuksköterskor patientutbildning vara betydelsefull för 

vård av patienter som lever med diabetes mellitus typ 2 eftersom utbildningen gav de verktyg 

för att fatta viktiga beslut som hjälpte de att hantera sjukdomen. Enligt Johansson et al. (2018) 
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skulle sjuksköterskan, för att stödja personer i egenvård, använda en reflekterande och 

självkritisk metod som inkluderade förståelsen att patienten var ansvarig för sitt eget lärande. 

Syftet med stödet var att patienten skulle känna sig ansvarig för att göra medvetna val för att 

minska risken för komplikationer. Stödet skulle syfta till att öka patientens vilja och förmåga 

för att ta hand om sin situation. Sjuksköterskor upplevde också att de inte hade förmåga att få 

patienten att förstå eller påverka sin vilja att förändra sina levnadsvanor. Trygghet skapades 

genom att ge känslomässigt och praktiskt stöd samt att finnas där för patienten och lyfta fram 

patientens förmåga, ge verktyg och framkalla patientens hopp och mod. Att kunna ta 

blodsocker vid rätt tidpunkt och ha förmåga att kunna tolka svaret är också viktigt vid 

egenvård. Sjuksköterskan ska stödja patienter till att upprätthålla eller göra ändringar i sina 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). 

Andersson, Berglund, Vestman och Kjellsdotter (2018) visade att sjuksköterskor upplevde 

att grupputbildning var gynnsamt för patienter eftersom de tillsammans reflekterade över sina 

upplevelser att leva med diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskor uppgav att 

patienter lärde sig om sjukdomen, och hur de kunde leva med den, genom att reflektera över 

sina egna samt andras upplevelser. Sjuksköterskor berättade att de skapade förutsättningar för 

alla patienter att dela sina upplevelser med övriga i gruppen. Det var avgörande att 

sjuksköterskor lyssnade på patienternas reflektioner och dokumenterade det som sades för att 

kunna stödja lärandet. De tog upp en öppen fråga, som bjuder in till öppna svar, och 

gav därmed ansvaret till patienter för ”vad och hur” de ville diskutera under 

grupputbildningen. Patienter kom ofta på svaret tillsammans i gruppen när 

de diskuterade frågor som handlade om kost, blodsockernivån och förändring 

av sina levnadsvanor. En djup relation uppnåddes mellan sjuksköterskan och patienter genom 

att förstärka känslan av säkerhet, tillit och stöd under grupputbildningen (Andersson et al., 

2018). 

 

Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 2 är ett globalt folkhälsoproblem och en av de vanligaste dödsorsakerna 

i världen som ökar kraftig. Sjuksköterskor kommer att möta patienter som lever med 

diabetes mellitus typ 2 inom olika hälso- och sjukvårdsinsatser. Övervikt, högt 

blodtryck, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och tobaksanvändning är relaterad till ökningen 

av sjukdomen. Risken för följdsjukdomar och komplikationer ökar om patienten inte ändrar 

sina levnadsvanor. Koständringar och fysisk aktivitet är ett par av de viktigaste åtgärderna vid 
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diabetes mellitus typ 2. Författarna vill få undersöka upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus 2 och förstå hur sjukdomen påverkar personens vardag. Författarna vill få 

ökad kunskap om hur de kan bidra till egenvård och främja hälsa hos personer i 

sin kommande profession som sjuksköterska. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt Orems egenvårdsteori som teoretisk utgångspunkt eftersom teorin kan 

tillämpas för egenvård vilket är viktigt vid diabetes mellitus typ 2 (Orem, 2001). Teorin utgår 

från en humanistisk människosyn som menar att individens egna resurser är 

betydande. Hon betonar att individen har ett förnuft, förmåga att ta beslut och ta eget ansvar 

för sina handlingar. Hon menar vidare att det finns fysiska faktorer som 

kan påverka individens egenvård och detta kan vara allt från kön, ålder, utvecklingsnivå, 

hälsotillstånd, social och kulturell tillhörighet, familjeförhållanden, livsstil och 

levnadsvanor, miljöfaktorer samt tillgängliga resurser. 

Egenvårdsteori är indelat i tre olika teorier: Teorin om egenvård, egenvårdbrist samt teorin 

om omvårdnadssystem (Orem, 2001). Teorin om egenvård handlar om 

egenvårdsaktiviteter som individen själv utför på eget initiativ i syfte till 

att främja och bevara hälsan samt uppnå välbefinnande. När egenvården utförs på ett effektivt 

sätt, resulterar det till personlig utveckling. För att upprätthålla god hälsa och 

välmående måste individen koncentrera sig på sin egenvård. Genom observationer och 

bedömningar kan individer öka förståelsen för sin situation och därmed jobba med brister som 

förhindrar utvecklingen i egenvård vilket har stor betydelse i samspelet med sjuksköterskan. 

Teorin om egenvårdbrist förklarar varför individen behöver omvårdnad. Det kan innebära att 

individen själv inte förstår eller kan sköta sin egenvård på egen hand och därför behöver 

professionell hjälp och stöd. Utförandet av egenvård ska göras av individer som är kunniga 

och det ska vara motiverande (Orem, 2001). 

Teorin om omvårdnadsystem omfattar både teorin om egenvård och egenvårdbrist (Orem, 

2001). Teorin om omvårdnadsystem handlar om de insatser som individen och sjuksköterskan 

gör tillsammans, det vill säga deras interaktion i en omvårdnadssituation. För att detta ska 

fungera är det viktig att sjuksköterskan formar omvårdnaden utifrån den omvårdnadskapacitet 
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individen har. Sjuksköterskan ska utforma insatser utifrån tre olika omvårdnadsystem som är 

ett fullständigt stödjande system, ett delvis stödjande system samt ett undervisade 

system. Dessa system utförs vid tillfälle där individen själv kan samt bör tillämpa egenvård, 

men inte kan klara det självständigt och därför behöver hjälp i form av stöd, undervisning 

samt vägledning (Orem, 2001). 

Egenvårdteorin användes som referensram i resultatdiskussionen eftersom teorin ger en 

ökad förståelse om vårdrelationers betydelse för individens egenvård. Samarbetet mellan 

sjuksköterskan och individen är avgörande för vårdmötet och detta därmed reflekterar på hur 

väl individen hanterar sin egenvård. 

 

Metod 

Vald metod i denna studie var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär en helhetsbild 

av kunskapsläget (Friberg, 2017a) att skapa en överblick av ett forskningsläge inom ett visst 

ämnesområde som till exempel ett problem inom sjuksköterskans kunskapsområde. Arbetet 

kräver ett systematiskt arbetssätt och alla steg ska redovisas noggrant. Författarna använde 

helikopterperspektivet för att få en helhetsbild av kunskapsläget (Friberg, 2017a). 

 

Datainsamling 

Författarna gick genom den inledande informationssökning och egentliga 

informationssökning i enlighet med Östlund (2017) och grunden för 

sökarbetet formades under inledande informationssökningen. Författarna gjorde sökningar i 

olika databaser för att förstå vilka databaser som var relevanta för sökningen. I den egentliga 

informationssökningen valde författarna Medline och CINAHL Complete databaser för att få 

fram artiklar som svarade på examenarbetes syfte. Enligt Karlsson (2017) innehåller 

databasen Medline material från det biomedicinska området inom omvårdnad och medicin. 

Karlsson (2017) beskriver att Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL Complete) innehåller material inom 

vårdvetenskap. Under informationssökningen använde författarna fritextsökning och 

ämnesordsökning för att samla in data med hjälp av Svensk MeSH-termer och 

CINAHL Subject Headings. Begrepp som ”leva med” översattes till engelska som 

”living with”, “daily living”, “daily life”, ”lived experiences” och ordet ”upplevelse” 

översattes till ”experience”. Ämnesorden som valdes var ”diabetes mellitus type 2” via 

CINAHL Subject Headings och ”Medline-MeSH 2019. Boolesk söklogik användes för 
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att söka bredd inom ämnet samt göra specifika sökningar. Sökorden kombinerades med 

operatorn OR och operatorn AND (Östlund, 2017). Genom operatorn AND bildades en 

söksträng mellan valda termer för att få fram artiklar som svarade på litteraturöversiktens 

syfte. Operatorn OR användes för att kombinera alla synonymer. Trunkering användes för att 

få fram alla böjningsformer av ett ord som experience*. Artiklarna avgränsades till att 

vara peer-reviewed vilket innebär att artiklarna var granskade vetenskapligt och för 

att säkerställa att artiklarna hade en god forskningskvalite (Östlund, 2017). Artiklarna 

begränsades med att de enbart skulle vara skrivna på engelska och publicerades mellan år 

2009 till 2019. Sökningarna i databaser redovisas i bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var att använda enbart kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Kvalitativa metoder enligt Henricson och Bilhut (2017) har sina rötter i det holistiska 

perspektivet som studerar individens upplevelser och levda erfarenheter av ett fenomen. Detta 

utförs för att skapa en djup förståelse kring individens upplevelser, erfarenheter, behov samt 

förväntningar. Kvalitativa studier enligt Segesten (2017) handlar om att utforma förståelse 

kring individen och hens situation. Artiklarna skulle beskriva personers upplevelse av att leva 

med diabetes mellitus typ 2. Författarna läste artiklarnas titel var för sig och sedan 

tillsammans för att se om artiklarnas titel svarade på syftet. Därefter läste författarna valda 

artiklars abstrakt själva och sedan tillsammans. Abstrakten själva och därefter läste de 

tillsammans. Abstrakten innehåller enligt Östlund (2017) en kort sammanfattning av 

studien. Författarna gjorde en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017b) för att vara säkra 

på artiklarnas kvalitet. Författarna säkerställde att etiska överväganden genomförds och på 

vilket sätt data analyserades och säkerställde också om metoden var 

beskriven samt datainsamlingen och urvalet svarade på syftet. Syftet skulle 

vara begripligt samt resultatet skulle vara tydligt och klar. Frågorna som användes vid 

granskningen var följande: Vad var syftet med studien och var det tydligt formulerat? 

Hur beskrivs metoden? Var det en kvalitativ metod? Hur beskrivs deltagarna? På vilket sätt 

hade datan analyserades? Var det tematiserat eller kategoriserat? Vad beskrivs 

i resultatet? (Friberg, 2017b). Kvalitetsgranskning av artiklarna resulterade i tio vetenskapliga 

artiklar som redovisas i bilaga 2.  

 

Dataanalys  
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Analysmetoden av denna litteraturöversikt som användes för att analysera de valda artiklarna 

till resultatet, var enligt Fribergs (2017a) trestegmodelen. I det första steget läste båda 

författarna samtliga utvalda artiklarna enskilt ett flertal gånger och därefter tillsammans för att 

förstå helheten av innehållet. Detta gjordes av författarna för att säkerställa att båda 

författarna har fått samma uppfattning av artiklarnas innehåll. Författarna sammanfattade 

artiklarnas resultats del tillsammans i ett Microsoft Word dokument. I det andra 

steget dokumenterade författarna sammanfattningen av resultatdelen i en översiktstabell som 

bestod av syfte, metod, resultat, författare och titeln. Sammanfattningen 

redovisas i bilaga 2. I analysmodellens tredje steg och det slutliga steget av dataanalysen, 

gjordes en tematisering av varje artikel och sedan markerade de olika teman med olika färger 

och med hjälp av färgkodning jämfördes likheter respektive skillnader i artiklarna. 

Detta steg mynnade ut i fyra huvudteman och ett undertema.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Essensen i forskningsetik vid examensarbeten enligt Kjellström (2017) är 

att skydda människors integritet, självbestämmande och värde hos alla 

som är berörda. Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt har fått tillstånd från 

etisk kommitté och var etisk granskade enligt kriterier av Kjellström (2017). Etiska 

övervägandet hade beskrivits i samtliga artiklar i ett stycke. För en etisk godkännande krävs 

att mänskliga rättigheter inte 

nedvärderas samt människor och människovärdet respekteras (Codex, 2018). Forskarna ska se 

till att deras arbete inte ska ge negativ effekt på samhället utan det ska bidra 

med positivt resultat som gynnar samhället. Forskarna är också ansvariga att se över att 

deltagarna samt försökspersoner som ingår i forskning inte kommer till någon fysisk och 

psykisk skada. Författarna har kontinuerligt diskuterat de utvalda artiklarna för att se om de 

har haft samma förståelse av artiklarnas resultat. Båda författarna hade en viss kunskap 

om diabetes mellitus typ 2 genom utbildning och arbetslivserfarenhet och 

var försiktiga att inte lägga sina egna värderingar 

och förförståelse i examenarbetet. Författarna har haft ambitionen att visa respekt 

för vetenskapliga grundvärden och strävat efter att vara hederliga och ärliga.  
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat presenteras i fyra huvudteman och ett undertema. Första temat 

var Upplevda begräsningar i vardagen med undertemat Att ändra sina matvanor. Övriga tre 

teman var Motivation, Att få stöd och Vikten av att ha tillräcklig kunskap. 

 

Begränsningar i vardag 

Hantering av sjukdomen tycktes påverka livets alla aspekter och många behövde förändra sina 

levnadsvanor för att hantera sin diabetes (Burridge et al., 2016). Detta ständigt påminde 

deltagarna om att sjukdomen var obotlig och att de ansträngningar att utföra sin egenvård. En 

del utvecklade också strategier för att hantera sin diabetes bland annat att fortsätta äta samma 

mat som tidigare men i mindre mängder, äta mer regelbundet, dricka mer vatten, integrera 

träning i sin vardag och bibehålla en positiv livssyn (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Straw et 

al., 2019; Tiedt, 2013). I flertalet studier framkom att personer upplevde svårigheter 

med förändringar av levnadsvanor eftersom förändringarna ledde till en minskad 

livskvalitet vilket de upplevde som ett funktionshinder i vardagen. Livet 

upplevdes som enformigt och tråkigt för att de inte kunde leva på samma sätt som de gjorde 

innan sjukdomen (Abuelmagd, Osman, Håkonsen, Jenum & Toverud, 2019; Ahlin & Billhult, 

2012; Burridge et al., 2016; Carolan-Olah & Cassar, 2017;  Li, Drury & Taylor, 2013; Tiedt, 

2013; Straw et.al, 2019;  Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). 

De upplevde att förändringar av levnadsvanor var tidskrävande och utmanande eftersom 

det krävdes engagemang för att lyckas göra dessa förändringar. Många upplevde svårigheter 

med medicinering. Dessutom upplevde de begränsningar i vardagen, samt att de hade mindre 

tid för arbete och fritid (Carolan-Olah & Cassar, 2017; Straw et al., 2019; Vicente et al., 

2018). Det fanns de som uppgav att sjukdomen var förutbestämd och de 

kände att de inte kunde påverka situationen vilket ledde till en acceptans i dagliga 

begränsningarna (Li et al., 2013; Ågård et al., 2016). I flertalet studier beskrevs att fysiska 

förändringar var direkt kopplade till diabetes mellitus typ 2 (Abuelmagd et al, 2019; Carolan-

Olah & Cassar, 2018; Li et al 2013; Tiedt, 2013; Straw et al., 2019; Vicente et al., 2019; 

Ågård et al, 2016). 

Sömnbrist, trötthet, täta urineringar, svullna fötter samt perifera nervskador och 

hjärtproblem var några av de fysiska förändringar som hade en stor påverkan på personers 

livskvalitet och många kände sig även yra, svaga och hungriga (Tiedt, 2013; Vicente et al., 

2019). Många uppgav att diabetes hade betydande psykologiska effekter och detta ledde till 
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ensamhet, depression, sorg, ångest och rädsla (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Vicente et al., 

2019) för förtid död (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Tiedt, 2013). Deltagarna upplevde en 

konstant oro och rädsla inför framtida komplikationer som sjukdomen skulle kunna medföra, 

och detta kunde vara allt från att blodsockernivån skulle ligga lågt eller att de skulle förlora 

delar av sin kropp vilket medförde en känsla av kontrollförlust över sjukdomen (Handley et 

al., 2010; Burridge et al., 2016; Li, et al., 2013; Tiedt, 2013; Vicente et al., 2018; Ågård et al., 

2016). 

Kostnader för behandling, kost och gymkort associerades som stressfaktorer (Li, et al., 

2013; Tiedt, 2013; Vicente et al., 2018). Det fanns även många som hade inte berättat om sin 

sjukdom för sina närstående och vänner eftersom de inte ville bli dömda och uppfattas 

annorlunda vilket upplevdes stressande. Skuldkänslor upplevdes för att de trodde att deras 

osunda livsstil hade lett till sjukdomen och en del uppgav att de kände skam eftersom de 

ansåg att sjukdomen var relaterad till lathet, fetma och att de inte hade tagit ansvar för sin 

hälsa (Vicente et al., 2019). Utsatthet och sårbarhet upplevdes i sociala sammanhang när 

andra relaterade deras sjukdom till övervikt, fysisk inaktivitet eller åldrande (Ahlin & Billhult, 

2012; Li et al., 2013). Studien av Ahlin och Billhult (2012) och Burridge et al. (2016) visade 

att en del inte använde sina kunskaper om egenvård vilket ledde till att de blev deprimerade 

och kände dåligt samvete över sina val. 

Många ansåg att diabetes mellitus typ 2 var en kontinuerlig inre kamp med krav på 

förändringar av levnadsvanor och en del beskrev att de upplevde sig som offer för sjukdomen 

(Ahlin & Billhult, 2012; Ågård et al., 2016). Depression, ekonomiska problem och andra 

somatiska sjukdomar såsom lung- och hjärtsjukdomar var faktorer som också förknippades 

med fysisk inaktivitet. Det fanns många deltagare i studien av Abuelmagd et al. (2019) och 

Ågård et al. (2016) uppgav att förändringen av kosten var viktigare och gynnsammare än 

fysisk aktivitet. I studien av Vicente et al. (2019) beskrevs hur fysiska och psykiska 

förändringar påverkade personers förmåga att utföra fysiska aktiviteter medan en del personer 

gradvis gjorde förändringar av sina levnadsvanor och med tiden kunde påverka sin förmåga 

att öka sina fysiska aktiviteter. 

 

Att ändra sina matvanor 

Flertalet studier visade att svårigheter upplevdes i samband med att ändra kostvanor till den 

rekommenderade kosten, och det betonades hur svårt det var att upprätthålla denna 

hälsosammare kost (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult, 2012; Carolan-Olah & Cassar, 

2017; Handley et al., 2010, Li et al., 2013; Straw et al., 2019; Ågård et al., 2016). Att 
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förberedda och laga olika maträtter för sig själv och för resterande familjemedlemmar 

användes som ursäkt för att fortsätta äta ohälsosam kost. En del uppgav att de blev ledsna när 

de inte kunde äta samma mat som andra i deras omgivning. Det fanns de som uppgav att tacka 

nej till den ohälsosamma kosten upplevdes påfrestande, även om de var medvetna om att en 

hälsosam kost skulle leda till förhöjt välbefinnande. Många uppgav att de var sugna 

på ohälsosam kost speciellt när de andra familjemedlemmar åt icke-diabeteskost (Ahlin & 

Billhult, 2012: Handley et al., 2010; Tiedt, 2013; Ågård et al, 2016). Att äta 

diabeteskost upplevdes som en börda (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult, 

2012; Burridge et al., 2016; Li et al., 2013; Tiedt, 2013) eftersom maten upplevdes 

som smaklös samt konstant utan variation för att deras traditionella maträtter innehållit 

mängder av socker och fett (Abuelmagd et al., 2019; Ågård et al, 2016). I 

resultatet av studierna av Straw et al. (2019) och Ågård et al. (2016) framkom att det fanns 

många som upplevde frustration över att få kostråd eftersom det var svårt att handla 

råvaror för att laga diabeteskost. I några studier framkom att mat och dryck hade stor 

betydelse i sociala och kulturella sammanhang (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult, 

2012; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Li et al., 2013; Tiedt, 2013; Ågård et al., 

2016). Koständringen var relaterad till de personliga preferenser eller traditionella maträtter 

som var en viktig del av deras gemenskap och kulturella identitet, och matens sociala 

dimensioner ansågs vara viktigare än att äta hälsosam kost eftersom de ansåg att goda 

saker inte skulle ges upp. 

Under högtider fanns en upplevelse av att vara tvungen att äta det som serverades även om 

det var ohälsosamt, och därmed upplevdes ett ”tvång” att bryta sin diet för att visa sin 

delaktighet med sociala nätverket (Abuelmagd et al, 2019; Li et 

al.,2013). Socialisering associerades med mat och dryck och många kände att deras diabetes 

begränsade deras sociala aktiviteter vilket ledde till övergivenhet, skuld och känslan av 

utanförskap (Abuelmagd et al, 2019; Ahlin & Billhult, 2012 Carolan-Olah & Cassar, 

2018; Tiedt, 2013; Ågård et al., 2016). Utanförskapet upplevdes även när familjemedlemmar 

hade handlat diabetesanpassad kost till de som hade diabetes (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Motivation  

I flertalet studier uppgavs att motivation spelade en betydande roll för att personer skulle 

kunna övertyga sig själva att påbörja förändringar i levnadsvanor och upprätthålla dem 

förändringar (Abuelmagd et al, 2019; Ahlin & Billhult, 2012; Handley et al., 

2010). Motivationen ökade efter att ha lyckats med förändringar och en förhöjd känsla av att 
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må bra trädde in (Burridge et al., 2016). De kände sig nöjda över känslan av att ta ansvar för 

sitt eget liv, snarare än att diabetessjukdomen skulle ta kontrollen över dem (Handley et al., 

2010; Tiedt, 2013). Flertalet studier visade att personer upplevde att de inte var motiverade att 

göra förändringar i levnadsvanor (Ahlin & Billhult, 2012; Li et al., 2013; Ågård et al., 2016). 

Resultat från flera studier visade att en del personer inte kunde hitta motivation till att 

förändra sina levnadsvanor. Orsakerna kunde vara flera, till exempel att man inte förstod 

betydelsen av att göra förändringarna eller att man inte ville för att det kändes tråkigt och 

krävande. En del förstod vikten av att välja hälsosam kost och utföra fysisk 

aktivitet. Några studier visade att det fanns många som upplevde fysisk aktivitet som 

krävande och svårt att implementera (Ahlin & Billhult, 2012; Abuelmagd et al., 2019; Li et 

al., 2013; Ågård et al., 2016). De uppgav att enbart tanken på att utföra fysiska aktiviteter 

kändes påfrestande, och därmed uppstod en brist på motivation och de kom med ursäkter för 

att slippa utföra fysiska aktiviteter i sin vardag. En del personer berättade att brist på 

motivation, trötthet, lathet och smärta var anledningen till att de inte utförde fysiska 

aktiviteter. I studien av Abuelmagd et al. (2019) uppgav många att deras behov av fysiska 

aktiviteter tillgodoseddes när de genomförde hushållsarbete, tog hand om sina barn och 

rörelser vid religiösa stunder och matlagningen. I några studier framkom att fysiska 

begränsningar, smärta och brist på motivation påverkade personers förmåga att utföra fysiska 

aktiviteter (Abuelmagd et al, 2019; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Straw et al., 

2019; vicente et al., 2019).   

Många ansåg att de var medveten om fördelarna med fysiska aktiviteter (Abuelmagd et al., 

2019; Ahlin & Billhult, 2012; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Ågård et al., 2016) men de var 

inte fysisk aktiva eftersom de ansåg att träning var tråkig och ointressant samt det 

var bekvämare att sitta framför en dator eller sitta i soffan och titta på television (Ågård et al., 

2016). 

 

Att få stöd 

Studier av Abuelmagd et al. (2019), Carolan-Olah och Cassar (2018), Li et 

al (2013) och Straw et al. (2019) visade att stöd från familjemedlemmar, andra närstående 

samt från personer som hade levt med diabetes mellitus typ 2 hade stor betydelse i 

hanteringen av sjukdomen. De ansåg att stödet var en viktig bidragande motivationsfaktor för 

förändringar av levnadsvanor. Att få bekräftelse och godkännande från omgivningen 

möjliggjorde för personer att ta på sig ansvaret att själv hantera sin diabetes (Carolan-

Olah & Cassar, 2018; Li et al., 2013). En del uppgav att det var orättvis att behöva träna när 
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andra i familjen inte gjorde det (Ahlin & Billhult, 2012) och familjens engagemang spelade 

stor roll till motivationen att vara fysiskt aktiva (Li et al., 2013). I en annan studie beskrev 

många att diabetes mellitus typ 2 upplevdes som en börda när det saknades 

stöd från närstående, och att bristen på stöd gjorde det svårare att 

hantera sjukdomen (Tiedt 2013). De uppgav vidare att det var utmanande att försöka hantera 

sin diabetes på egen hand. Det fanns även de som ansåg att genom att få stöd 

från gruppens resurser, traditioner, familj, kyrka och samhället fick bättre kontroll över 

sjukdomen. Ahlin och Billhults studie (2012) visar att personer som upplevde brist på socialt 

stöd från närstående också kände att det kunde medföra förhinder i hanteringen av 

sjukdomen. I flertalet studier (Abuelmagd et al, 2019; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Vicente 

et al., 2019) uppgav många att det stöd de fick från vårdpersonalen hade stor betydelse och att 

de upplevde att de fick god vård. Vårdgivarens stöd upplevdes särskilt viktigt när 

det handlade om egenvård. De uppgav vidare att de råd de fick från vårdgivarna gällande kost, 

fysisk aktivitet samt att kontrollera blodsockret var 

användbara. Vårdgivarens kunskap uppskattades högt av personer med diabetes mellitus typ 2 

och de menade att det som lyftes fram under vårdmötet var betydelsefullt för att framhålla 

god hälsa. 

Studier av Straw et al. (2019) och Ågård et al. (2016) visade att det fanns många som 

upplevde att vårdpersonalen oftast gav abstrakta råd om hur de skulle förändra sina 

levnadsvanor. Resultaten från studien visar att om vårdpersonalen brister i sin förståelse för 

personens livsstil och kommunikationsförmåga kan det leda till sämre vård. 

 

Vikten av kunskap 

Två studier visade att det var viktigt att förstå allvarlighetsgraden av sjukdomen eftersom det 

motiverade personer att lära sig hur de skulle leva med diabetes mellitus typ 2. Att förstå 

allvarlighetsgraden blev i sig då ett verktyg att hantera sjukdomen.  (Burridge et al., 2015; Li 

et al., 2013). I flertalet studier framkom att kunskap om egenvård vid diabetes mellitus 

typ 2 var viktig (Abuelmagd et al., 2019; Burridge et al., 2015; Carolan-

Olah & Cassar, 2018; Li et al., 2013; Tiedt, 2013; Vicente et al., 2018) och i detta 

inkluderades bland annat kunskap om betydelsen av att utföra fysiska aktiviteter, äta 

hälsosammare kost, kontrollera blodsockret, inhämta kunskap om sjukdomen och ta beslut för 

att kunna utföra egenvård. Studier av Li et al. (2013) och Tiedt (2013) visade att en 

del upplevde att informationssökning var en viktig del i hanteringen av sjukdomen eftersom 

det gjorde det möjligt för dem att känna igen de fysiska tecknen av sjukdomen samt att kunna 
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förebygga framtida komplikationer. Handley et 

al. (2010) och Tiedt (2013) beskrev att många upplevde att söka kunskap var en 

strategi som de använde för att övervinna sin dagliga oro över att leva med 

sjukdomen. Inhämtning av kunskap gav dem en känsla av 

kontroll över sjukdomen och var ett stödjande verktyg för att övervinna rädslan för framtida 

komplikationer och detta underlättade att leva med diabetes typ 2.  I flertalet studier uppgav 

personer att det var viktigt att uppleva kontroll över sin diabetes och lära känna sin kropp 

(Handley, Pullon & Gifford, 2010; Burridge et al., 2015; Li et al., 2013; Ågård et al., 

2016). Att få kontroll över sjukdomen kändes som ett behov och personer strävade 

ständigt efter en balans mellan sina liv och förändringar av levnadsvanor (Burridge et al., 

2016). De tolkade förändringar av sina levnadsvanor som en del av att behandla sin sjukdom 

(Burridge et al., 2016; Straw et al., 2019) och utförde förändringarna genom sin vision, sina 

andliga övertygelser och sin gudstro (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Handley et al., 2010; Li 

et al., 2013; Tiedt, 2013, Ågård et al., 2016). Det fanns många personer i Ahlin och Billhullts 

(2012) studie som betonade att kunskap inte räcker för att leva ett tillfredsställande liv med 

diabetes mellitus typ 2. I studier av Abuelmagd et al. (2019); Li et al. (2013); Vicente et 

al. (2019) uppgav personer att de hade kunskap om framtida komplikationer av okontrollerat 

blodsocker. I andra studier beskrev personer att kunskap om levnadsvanors påverkan på 

hälsan bidrog till att de följde sjukvårdens rekommendationer, och att de ansåg att detta ledde 

till ett förlängt liv (Straw et al., 2019; Vicente et al., 2019). Många upplevde också att de 

hade förståelse för konsekvenserna av sena komplikationer relaterade till diabetes, och 

sambandet mellan diabetes och andra följdsjukdomar. En del av dem som upplevde att de fick 

abstrakta information av vårdgivarna valde att hantera sin diabetes genom att försöka leva 

hälsosamt enligt traditionella metoder. 

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens diskussion indelas i metoddiskussion och 

resultatdiskussion (Henricsson, 2017). Under resultatdiskussionen diskuterar författarna 

litteraturöversiktens resultat mot bakgrunden, Orems egenvårdsteorin samt mot nya 

referenser. 
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Metoddiskussion 

Att göra sökningar i flera omvårdnadsinriktade databaser förstärker examensarbetets 

trovärdighet då chansen ökar för att hitta relevanta artiklar till litteraturöversikten 

(Henricsson, 2017) och därför valde författarna två databaser för informationssökningen. Att 

endast ha två databaser kan vara en svaghet eftersom det fanns flera databaser som kunde 

innehålla relevanta artiklar för examensarbetets syfte. Anledningen till att författarna valde 

två databaser var att de fick fram tillräckligt med artiklar som var relevanta för att svara på 

litteraturöversiktens syfte. Sökningen styrktes genom att göra en ämnesordsökning eftersom 

ämnesordregistret gav flera förslag på andra ord som var 

relevanta för diabetes mellitus typ 2. Författarna ansåg att användning av trunkering säkrade 

upp träffar på studier som omfattar ordets alla olika böjningsformer (Östlundh, 2017) vilket 

styrkte sökningen.  

Ord som experience, living, daily live fanns inte som ämnesord i databaserna, och eftersom 

författarna vill få fram artiklar som handlade om detta gjordes en fritextsökning. Engelska 

språket valdes för att de flesta databaser är grundade på engelska. Författarna 

har inte engelska språket som modersmål och de använder lexikon vilket kan 

ha medfört feltolkningar vid översättningar (Östlundh, 2017). Flera inklusionskriterier valdes 

för denna litteraturöversikt för att genomföra ett noggrant urval av artiklarna. 

Att inkludera alla artiklar som hade publiceringsåren 2009 - 2019 styrkte arbetet eftersom 

författarna fick tillgång till aktuella vetenskapliga studier. Ett annan inklusionskriterie var att 

artiklarna skulle vara “peer-reviewd”  för att säkerställa att artiklarna höll en hög kvalitet. Att 

välja inklusions- och exklusionskriterier har betydelse för studiens kvalitet (Henricsson, 

2017). 

Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar eftersom författarna enbart 

var intresserade av kvalitativa artiklar som handlade om upplevelser vilket ansåg som 

en styrka. Ett av de inklusionskriterier var att författarna inte gjorde några geografiska 

begränsningar. Artiklar var från ett brett spektrum av olika länder som Norge, Iran, 

Australien, USA, Nya Zeeland, Singapore, Kanada, Mexiko och Sverige. Detta ansågs som en 

styrka eftersom författarna hade ett globalt perspektiv och upplevelser var likvärdiga 

i flera artiklar samt där med i världen. Å andra sidan ansågs detta som en svaghet eftersom det 

kan vara svårt att applicera litteraturöversikten på svensk sjukvård. Artiklarna som handlade 

om upplevelser av nydebuterad diabetes valdes bort för att de artiklarna inte svarade på syftet. 
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Båda författarna hade erfarenheter av att arbeta med patienter som hade diabetes och har 

haft för avsikt att förhålla sig neutrala och inte ha egna tolkningar, bedömningar och 

värderingar under arbetes gång genom att diskutera kontinuerligt om de olika 

förståelserna. Arbetet uppdelades jämlikt och ett online dokument skapades på OneDrive som 

båda författarna hade tillgång till. I början av processen diskuterade författarna om hur arbetet 

skulle utföras och de träffades regelbundet under hela processen i skolan och 

genomförde arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visar att personer som lever med diabetes typ 2 

upplever förändringar av levnadsvanor som den svåraste delen i hanteringen 

av sjukdomen och att de känner begränsningar i sin vardag. Resultatet i studien av Robertson 

(2012) visade att sjuksköterskor upplevde att patientutbildning var viktig för 

att patienter skulle kunna förändra sina levnadsvanor för att minska komplikationsrisken. Den 

personcentrerade vården stöttade patienter till att kunna identifiera målet med 

behandlingar och upprätthålla dem. Behandlingarna skulle fokusera på patientens 

välbefinnande samt ge tydligt stöd för vad som krävs att patienten ska kunna fatta 

välgrundade val och nå uppsatta mål. 

I resultatet framkommer att många anser att motivation är betydelsefullt för att göra 

förändringar av levnadsvanor och upprätthålla dem. Sjuksköterskor betonade i studien av 

Jones, Crabb, Turnbull, Oxlad (2014) vikten av motivation och en positiv 

attityd från både patienter och sjuksköterskor i hanteringen av sjukdomen. Enligt studien 

underlättade motivation upptag av information och förståelse av information för att 

göra förändringar av levnadsvanor, vilket ökade patientens förmåga att själv kunna hantera 

sjukdomen. Sjuksköterskor i studien av Pham och Ziegert (2016) uppgav att de använde 

olika rösttoner för att uppmuntra patienter till ett hälsosamt beteende under utbildningen. 

Egenvårdsbrist beskrivs enligt Orem (2001) som en oförmåga hos individen vilket gör att 

individen inte kan ta ansvar för sina handlingar. Bartol (2012) beskrev att sjuksköterskan och 

hälso- och sjukvården skulle identifiera patientens svårigheter med egenvård och hjälpa hen 

med kunskap, kompetens och stöd. Orem (2001) menar att hälso- och sjukvårdens mål är att 

främja individens förmåga och ge individen stöd för att individen ska kunna förbättra sin 

egenvård. 
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Det framkommer i resultatet att det är betydande att ha en stödjande familj och 

detta anses vara en viktig motiverande faktor i behandling av diabetes mellitus typ 2. Stöd 

från familjer och närstående i form av motivation och uppmuntran leder till hälsosamma 

levnadsvanor speciellt när det gäller kosten och fysiska aktiviteter. Studien av Shen, Edwards, 

Courtney, McDowell och Wei (2013) visade att utförande 

av egenvårdsaktiviteter underlättades när närstående engagerade sig 

och stödde patienter genom att visa respekt och ta hänsyn. Stödet kunde även vara i form av 

att delta i fysiska aktiviteter, äta hälsosam kost samt uppmuntra patienter vilket ledde till 

motivation samt bättre hantering av sjukdomen. Utveckling av stödjande nätverk som inte 

bara bestod av närstående utan även kamrater och andra i samhället var nödvändigt och att 

involvera närstående i hälsoundervisning var gynnsamt. 

Författarna anser att flera studier visar att många personer upplever att de har fått stöd i 

mötet med vården. En del uppgav att de inte har fått tillräckligt stöd från vårdgivaren för att 

hantera sin sjukdom, vilket har handlat om hur de blivit bemötta och behandlade av 

vårdgivaren. Resultaten av litteraturöversikten visar att vårdpersonalen upplevs 

vara stödjande och hjälpsamma särskilt när det gäller att kontrollera blodsockret, ge kostråd 

samt råd om fysiska aktiviteter. Vårdpersonalens kunskap uppskattas av personer, eftersom 

det som lyfts i vårdmöten är betydelsefullt för att främja hälsan. Sjuksköterskor upplevde att 

personcentrerad utbildning, grupputbildning och stöd förbättrade patientens livskvalitet och 

glykemisk kontroll samt reducerade de ekonomiska kostnaderna för sjukvården (Milo & 

Connelly, 2018). Bommer et al. (2018) framkom i sin studie att globala kostnader för diabetes 

och sjukdomens komplikationer var höga och fram till år 2030 skulle kostnaderna öka kraftig.  

Brådskande åtgärder skulle vidtas för att förbereda hälso- och sjukvården för att reducera 

diabetes konsekvenser.   

 I studien av Johansson et al. (2018) uppgav sjuksköterskor att många patienter 

behövde stöd i form av rådgivning, vägledning och undervisning av sjuksköterskan för att 

kunna fatta det rätta beslutet om egenvård.  Sjuksköterskor beskrev att de behöver ha 

förståelse för hur patienten förstår sin egen situation för att kunna möta och utmana patientens 

förståelse och stödja dem genom att skapa förtroende. Sjuksköterskor upplevde att förtroendet 

skapades genom att visa tillit till patienten och inte utgå från sina tolkningar och 

värderingar, lära känna patienten som en individ och hur hen lär sig att hantera förändringar 

i sitt liv. Vidare uppgav sjuksköterskan att de skulle identifiera patientens utmaningar 

och stärka hen att klara av dessa utmaningar i hens nya situation (Johansson et 

al., 2018). Orem (2001) betonar vikten av samspel mellan vårdpersonalen 
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och individen där hon menar att detta reflekteras i egenvården samt i omvårdnad. För 

att individen ska klara sin egenvård på egen hand måste det finnas 

balans mellan individens egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov. Om egenvårdsbehovet 

överväger egenvårdskapaciteten ska sjuksköterskan införa stöd och hjälp som leder till att 

främja hälsa samt välbefinnande. Sjuksköterskan ska hjälpa individen med behovet genom 

undervisning, vägledning, stöd i både det fysiska och psykiska samt genom att skapa en 

utvecklande miljö.  I studien av Ekman et al. (2011) uppgav sjuksköterskor att 

information skulle inhämtas från patientens livsberättelse för 

att underlätta samspelet mellan patienten och sjuksköterskan inom kliniskt beslutsfattande. I 

denna informationshämtning skulle patientens värld, preferenser samt 

kulturer utforskas. Sjuksköterskor beskrev att granskningen av varje patients resurser och 

hinder, vilka identifieras genom personens egna berättelse, gör att dessa kan integreras i en 

evidensbaserad vårdplan.  Det, och ett delat beslutsfattande, kan leda till 

en lyckad återhämtning.  

I resultatet av litteraturstudien framkommer att majoriteten har kunskap och förstår risken 

som diabetes mellitus typ 2 medför. Milo och Connelly (2018) beskrev att vårdpersonalen 

uppgav att det var gynnsamt att använda ett personcentrerat förhållningsätt i utbildning 

och information eftersom det kunde leda till ökad förståelse hos patienter samt 

att samarbete mellan vårdpersonal och patienter 

kunde förstärkas. Personscentrad utbildning omfattade behandlingar, nutrition, fysiska 

aktiviteter samt problemlösningsförmåga. Metoder som användes för att förbättra 

personers egenvårdskapacitet, förståelse samt hälsokunskap var grundläggande i hälsosamma 

vårdaktiviteter för personer med diabetes. Enligt Orem (2001) handlar egenvård om de 

handlingarna som individen gör i syfte till att undvika komplikationer, detta görs genom 

att individen sköter sin medicinering samt egenvårdaktiviteter. Det är därför betydande att 

individen har kunskap om vilka risker som finns och hur dessa påverkas av 

livsstilen. Kommunikationsbarriärer kan påverka detta på ett negativ sätt. Vidare betonar 

Orem vikten av kommunikation och samarbete mellan sjuksköterska samt individen. 

  

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visar att personer som lever med diabetes melittus typ 2 

upplever svårigheter med att förändra sina levnadsvanor. Avsaknad av stöd från 

närstående och vårdpersonal samt okunskap nämndes som några orsaker till avsaknaden 
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av motivation för att genomföra förändringar i levnadsvanor. Genom att regelbundet ge 

information utifrån ett personcentrerat förhållningssätt skulle kunna egenvården vid 

diabetes mellitus typ 2 förbättras och risker för komplikationer reduceras. Detta skulle ledda 

till en allmänt bättre livskvalité och ökat välbefinnande hos personer samt även minska de 

ekonomiska kostnaderna för samhället. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att ytterligare forskning ska genomföras med 

avseende på att undersöka upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 och hur de 

personerna kan bli motiverade att utföra ändringar av levnadsvanor och ta ansvar för att utföra 

egenvård. Ett annat förslag till framtida forskning är att undersöka hur personen som lever 

med diabetes mellitus typ 2 upplever hjälpen från sjukvården för att bli mer motiverad till att 

förändra levnadsvanor. Det skulle vara intressant att förstå vilka insatser som personer 

upplevde som var effektiva för att bli uppmuntrade till egenvård. Författarna anser att det kan 

vara intressant att utforska sjuksköterskans upplevelse av att hur patientutbildning och 

personcentrerad vård bidrar till att personer blir medveten om sjukdomens allvarlighet och 

dennes livshotande komplikationer. Slutligen tycker författarna att det skulle vara intressant 

att forska om kvinnors upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 och vilka 

svårigheter upplever de som en kvinna för att utföra förändringarna samt hur kvinnor 

upplever vårdinsatser och vårdpersonalens bemötande. Författarna anser att kvinnor har svårt 

att göra förändringarna på grund av de har största ansvaret i familjen. Det skulle vara 

intressant att utforska vilka insatser som behövs utföra för att personen inte skulle uppleva sig 

annorlunda och våga berätta för sin omgivning om sin sjukdom utan att bära skuld och skam.  

 
Slutsats 
Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att personcentrarad vård och stöd i form av 

patientutbildning är betydelsefullt i hanteringen av diabetes mellitus typ 2. Resultatet visade 

att ändra levnadsvanor är tidskrävande och tar energi. Processen beskrevs oftast som en börda 

och personer kände att de inte kan leva ett normalt liv och upplevde att sjukdomen som ett hot 

mot deras livskvalitet och njutningen av livet. Orem beskrev att samspelet mellan individen 

och vårdpersonal är gynnsamt i samband med behandlingen av diabetes och egenvård. 

Resultatet visade också att stöd från personernas närverk såsom familjen, vänner och 

samhället har stor betydelse för att personerna skulle känna sig trygga för att utföra egenvård.  
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Rädsla och oro över komplikationer gjorde personerna mer motiverade för att vara fysiskt 

aktiva och göra koständringarna. Denna litteraturöversikts resultat skulle kunna användas 

för att bättre förstå personernas upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2 

och i sjuksköterskans arbete med att stödja patienterna med egenvård och ge mer kunskap. 
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

Medline 14 feb 2020 

 

MH "Diabetes 

Mellitus, Type 2" 

AND living OR 

“living with” OR 

“daily life” OR 

“daily living” AND 

experience* 

  
 

58 Peer reviewed 

10 years , 2009-2019 

English 

 

14 3 Abuelmagd, W., Osman, B. 

B., Håkonsen, H., Jenum, 

A. K., & Toverud, E.-L. 

(2019) 

 

Burridge, L. H., Foster, M. 

M., Donald, M., Zhang, J., 

Russell, A. W., & Jackson, 

C. L. (2016) 

 

Ahlin, K., & Billhult, A. 

(2012). 

 

CINAHL 14 feb 2020 MH "Diabetes 

Mellitus, Type 2" 

AND living OR 

“living with” OR 

“daily life” OR 

“daily living” AND 

experience* 

  

129 Peer reviewed 

10 years, 2009-2019 

English 

 

43 7 Carolan-Olah, M., & 

Cassar, A. (2017) 

 

Handley, J., Pullon, S., & 

Gifford, H. (2010) 

 

 

Li, J., Drury, V., & Taylor, 

B. (2013) 

 
Straw, S., Spry, E., 

Yanawana, L., Matsumoto, 

V., Cox, D., Cox, E., … 

Marley, J. V. (2019) 

 

Tiedt, J. A. (2013) 

 
Vicente, A., Candila, J., 

Gomez Aguilar, P., 
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Thomas, J. J., & Oliva 

Aviles, C. (2019) 

 

Ågård, A., Ranjbar, V., & 

Strang, S. (2016). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Abuelmagd, W., 

Osman, B. B., 

Håkonsen, H., 

Jenum, A. K., & 

Toverud, E.-L. 

Experiences of 

Kurdish 

immigrants with 

the management 

of type 2 diabetes: 

a qualitative study 

from Norway  

2019, Norge, 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care 

  

Att utforska upplevelser från 

invandrarkurdiska patienter i 

Oslo, Norge, relaterade till 

hanteringen av typ 2-diabetes 

mellitus (T2DM). 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 9 män och 9 kvinnor 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys med deduktiv 

strategi 

Deltagare i alla fokusgrupper berättar om sina 

upplevelser. Det var känslomässigt att leva 

med diabetes typ 2. De upplevde rädsla, sorg 

och nervositet. De flesta deltagare beskrev att 

det är mycket stressande att leva med diabetes 

typ 2 och det innebär förändringar i deras liv. 

Stressfaktorerna var relaterade till att de alltid 

behöver tänka på sin kost och komma ihåg 

dagliga blodsockermätningar. Dessutom 

talade deltagare i fyra fokusgrupper om 

oroligheter kring att ha typiska 

komplikationer som högt kolesterol och högt 

blodtryck, som de hade fått behandling för. 

Symptom som kunde medföra mikrovaskulära 

komplikationer, t.ex. nedsatt ögonfunktion. 

Ahlin, K., & 

Billhult, A.  

 

Lifestyle changes 

- a continuous, 

inner struggle for 

women with type 

2 diabetes: a 

qualitative study 

2012, , Scandinavian 

journal of primary 

health care 

Att beskriva hur kvinnor 

hanterar nödvändiga 

livsstilsförändringar på grund 

av en kronisk sjukdom som 

använder diabetes som 

modell. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 10 kvinnor 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

Det framkom i studien att deltagarna 

upplevde sig ha kunskapsbrist och de kom 

med ursäkter för att undvika fysiska 

aktiviteter och att andra sina levnadsvanor. 

Deltagarna upplevade att de inte fick stöd av 

familjen vilken skapad stress och de blev 

omotiverade. De upplevde att inte ha 

tillräcklig tid för egenvård eftersom de 

prioriterade att ta hand om familjen. 

Deltagarna upplevade att det var orättvis att 

göra ändringar av levnadsvanor när de andra i 

familjen inte behövde göra det. 

Burridge, L. H., 

Foster, M. M., 

Donald, M., 

Zhang, J., Russell, 

A. W., & Jackson, 

C. L. 

Making sense of 

change: patients' 

views of diabetes 

and gp-led 

integrated 

diabetes care 

2016, Australia, Health 

Expectations: An 

International Journal of 

Public Participation In 

Health Care And Health 

Policy 

Att undersöka patienters 

uppfattningar och upplevelser 

av typ 2-diabetes (T2DM), 

egenvård och engagemang i 

GP-ledd integrerad 

diabetesvård. 

Design: Kvalitativa intervjuer  

Urval: 17 män och 13 kvinnor 

Datainsamling: 
Semistrukturerad intervju 

Analys: 

Tematisk innehållsanalys 

Personerna beskrev att de var känsliga för 

förändring. De talade om upplevelse att leva 

med diabetes och rutiner som de följer 

dagligen samt interaktion mellan vården. De 

berättar samtidigt om personliga utvecklingen 

som sker under tiden. Det framkom också att 
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personer upplevde att ändra sina matvanor till 

diabeteskost som en börda. Även när 

förändring av levnadsvanor gav mening i 

hantering av sjukdomen förlorade vissa 

deltagare sin motivation för egenvård. 

Carolan-Olah, M., 

& Cassar, A. 

The experiences 

of older Italian 

migrants with 

type 2 diabetes: a 

qualitative study 

2017, Australien, 

Journal of Transcultural 

Nursing  

 

Att undersöka upplevelsen av 

att leva med diabetes och 

faktorer som underlättade 

eller hämmade tillgången till 

diabetestjänster 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 13  

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde känslor som mental 

trötthet, rädsla, förlust, depression och 

ensamhet. Det var tydligt att sjukdomen hade 

en stor påverkan på deras dagliga liv som de 

upplevde som ett funktionshinder i vardagen. 

Deltagarna beskrev att diabetes mellitus typ 2 

påverkat de social och fysisk och 

psykologisk. 

Handley, J., 

Pullon, S., & 

Gifford, H. 

 

Living with type 2 

diabetes: putting 

the person in the 

pilots seat 

 

2010, New Zealand, 

Australian Journal of 

Advanced Nursing 

 

Att bättre förstå de dagliga 

upplevelserna för de vuxna 

med typ 2-diabetes, särskilt 

deras historiska och aktuella 

förmåga att själv hantera 

detta tillstånd 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 4 kvinnor och 5 män 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

De upplevde ständigt att de har tappat 

kontrollen över situationen. Förnekelse, 

chock, rädsla och ilska var de känslor som de 

upplevde. De var medvetna om det att 

livsstilsförändringar krävs för att kunna 

hantera detta komplexa tillstånd och detta var 

utmanande och tidskrävande. Ofta fanns det 

inte motivationen för detta. 

Dessa svårigheter upprepades av de flesta 

deltagare. Deltagarna också utvecklade en 

känsla av egenmakt och accepterade dsin 

sjukdom. Detta förbättrades för deltagarna 

genom deras vision och andliga övertygelser. 

Li, J., Drury, V., & 

Taylor, B. 

'Diabetes is 

nothing': The 

experience of 

older Singaporean 

women living and 

coping with type 

2 diabetes 

2013, Singapore, 

Contemporary Nurse: a 

Journal for the 

Australian Nursing 

Profession; Maleny 

Att beskriva upplevelser och 

sätt att hantera äldre 

singaporian kinesiska 

kvinnor med typ 2-diabetes. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 10 kvinnor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys  

Deltagarna upplevde fysiska symtom som 

urinering, trötthet och sömnlöshet och 

psykologiska symtom som ångest och en 

känsla av hjälplöshet när deltagarna försökte 

hantera sin diabetes. Känslan av hjälplöshet 

resulterade i att deltagarna upplevde en förlust 

av kontroll över livet vilket ledde till förlust 

av hopp och motivation. De var oroliga för att 

de ska uppfattas annorlunda från 

omgivningen om de visste om deras sjukdom.    

Straw, S., Spry, E., 

Yanawana, L., 

Matsumoto, V., 

Understanding 

lived experiences 

of Aboriginalnal 

2019, British Columbia 

Canada, Australian 

Journal of Primary He 

Att utforska de upplevda 

upplevelserna från Kimberley 

Aboriginal människor med 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 8 män och 5 kvinnor 

De flesta deltagaren upplevde att de inte har 

fått tillräcklig information om diagnosen. 

Detta upplevdes speciellt hos patienter med 
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Cox, D., Cox, E., 

… Marley, J. V. 

people with type 2 

diabetes living in 

remote Kimberley 

communities: 

alth typ 2-diabetes som hanteras 

av Aboriginal Community 

Controlled Health Services 

med fenomenologisk analys. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

mindre symtom. Deltagarna som hade familj 

medlem med diabetes hade förstått hur 

allvarlig diagnosen var. Chock och rädsla 

upplevdes av alla deltagare vid diagnosen. De 

också upplevde att de inte har fått stöd för hur 

de ska hantera sjukdomen. Några av 

deltagarna ansåg att diabetes hade inte 

påverkade deras liv när de fick diagnosen. 

Några andra berättar att sjukdomen har 

påverkat på deras livskvalitet. En deltagare 

hade sluttat på sitt jobb pga. sjukdomen. 

Några andra deltagare hade beslutat att 

fortsätta med sitt normala dagliga liv trots att 

de hade fått diabetes typ 2.  

Tiedt, J. A.  

 

Living With 

Diabetes in the 4-

Fold World of the 

Coeur d’ Alene 

Tribe. 

2013, , Family & 

Community Health 

Att undersöka upplevelsen av 

stammedlemmar Coeur 

d'Alene som lever med typ 2-

diabetes 

Design: Kvalitativ metod 

Urval:  
Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

 

Deltagarna upplevde att de fick gott stöd av 

vården och de ansåg kunskapssökande som en 

strategi att övervinna sin dagliga oro över 

diabetes. De upplevde att få information om 

diabetes gav dem en känsla av kontroll över 

sina liv och blev ett kraftfullt verktyg för att 

motverka rädsla för den okända. Deltagarna 

upplevde att med acceptans kom förändring i 

attityd och de kände sig framgångsrika för att 

ta ansvar snarare än sjukdomen tar kontroll 

över deras liv. Att vara stigmatiserad på grund 

av deras diabetes upplevdes som en annan 

börda som att äta annorlunda och agera 

annorlunda. Stress upplevdes av deltagarna 

som kom från förlusten av deras förmåga att 

delta i traditionella aktiviteter och ceremonier 

samt risken för komplikationer, inklusive 

blindhet, njursjukdom och amputation. 

Vicente, A., 

Candila, J., Gomez 

Aguilar, P., 

Thomas, J. J., & 

Oliva Aviles, C. 

Living with Type 

2 Diabetes in San 

Jose Tecoh, 

Yucatan, Mexico: 

A 

Phenomenological 

Study 

2019, Mexico, Journal 

of Transcultural Nursing 

Att förstå individernas 

levande erfarenheter med 

T2DM i Merida, Yucatan. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 6 män och 2 kvinnor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde att de hade kunskap om 

sjukdomen, sjukdomens ursprung, behandling 

samt konsekvenser den medför. Deltagarna 

upplevde också att de behövde göra 

livsstilsändringar och är mer försiktiga med 

deras levnadsvanor nu än vad de gjorde 

tidigare. Deltagarna rapporterade också 
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kunskap om konsekvenserna och efterföljande 

komplikationer orsakade av sjukdomen 

inklusive förhållandet mellan T2DM och 

andra följd sjukdomar. Individer tycktes ha 

stor kunskap om de framtida 

komplikationerna av okontrollerat blodsocker 

och ansåg vissa aspekter av sjukvård vara 

värdefulla. Deltagarna diskuterade en serie 

transformationer relaterade till diagnosen 

diabetes. De beskrev specifikt 

dietförändringar, fysiologiska förändringar, 

känslomässiga förändringar, förändringar i 

livsstil och egenvård och ekonomiska 

förändringar. De diskuterade förändringar i 

sina matvanor på grund av nödvändigheten av 

att ta hand om sig själva; baserat på vad de 

tycker och tror är bra eller dåligt för att 

kontrollera sjukdomen. Deltagarna 

rapporterar att ändra vanliga sätt att äta, 

konsumera mindre socker, minska 

livsmedelskonsumtion och observera 

näringsvärde och kaloriintag av mat. 

Ågård, A., 

Ranjbar, V., & 

Strang, S.  

Diabetes in the 

shadow of daily 

life: factors that 

make diabetes a 

marginal problem 

2016, Sverige, Practical 
Diabetes 

 

Att identifiera faktorer som 

påverkar patientens vilja och 

förmåga att hålla sig till 

föreskrivna läkemedel och 

rekommenderade livsstilsval, 

och att få en djupare 

förståelse för hur dessa 

faktorer påverkar 

vidhäftningen. Denna studie 

är en del av en större 

intervjustudie av patienter 

med diabetes i ett 

multikulturellt samhälle i 

Sverige 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 15 män och 9 kvinnor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys  

 

Resultatet visade att även om personerna var 

medvetna om att livsstilen ska förändras till 

en hälsosam kost och vara mera 

fysiskaktivitet för att det skulle en positiv 

påverkan i deras liv ville de inte göra 

någonting. Eftersom de var lat och ville inte 

sluta med de goda njutningarna i livet.  

 


