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Sammanfattning 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som 

insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande 

livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers 

erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde 

kontakten med sjukvården. 

Metod: Metoden som användes var litteraturstudie.  

Resultat: Resultatet visar att personer med typ 2 diabetes upplevde att tillgänglighet, 

kontinuitet, delaktighet, kunskap, stöd och en individanpassad sjukvård var betydelsefulla 

faktorer för en tillfredsställande kontakt med sjukvården.  

Slutsats: För att kunna utveckla och förbättra sjukvården behöver de personliga upplevelserna 

belysas. Därför anses föreliggande studie väsentlig samt att vidare forskning inom 

ämnesområdet vore betydelsefull för en utveckling inom diabetesvården. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelse, kontakten med sjukvården. 
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BAKGRUND 

 

Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar 

ökar. Ett livslångt leverne med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande 

livsstilsförändringar innebära en frekvent kontakt med sjukvården, vilket kan leda fram till en 

förändrad livsupplevelse (Jenkins, 2003). Detta kan resultera i ett behov av professionell 

hjälp. För att kontakten ska bli optimal kan det vara väsentligt att vårdpersonalen har kunskap 

om hur personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården. Det kan föreligga 

risk för att personer med typ 2 diabetes många gånger kan känna sig utlämnade och illa till 

mods eftersom vårdpersonalen gör uttalanden om personens sätt att leva (Jenkins, 2003). 

Detta kan leda till brist på motivation till att aktivt arbeta med egenvården. Även om ett stort 

ansvar ligger på personen själv spelar vårdpersonalens sätt att vara en viktig roll i 

diabetesvården. Upplevelsen av sjukvårdens inverkan på det egna ansvaret kan variera från 

person till person vilket medför att sjukvården kan behöva anpassas efter personens behov 

(Utz m.fl., 2006). För att kunna dela och förstå personers erfarenheter av vården måste deras 

upplevelser bejakas (Dahlberg m.fl., 2003). 

 

I föreliggande studie används ordet vårdpersonal som utgörs av ett antal professioner inom 

sjukvården varav sjuksköterskan är en av dessa. Termen person betecknar den som mottar 

vård och ersätts ibland med han/hon.  

 

Diabetes typ 2 och dess behandlingsstrategier 
Diabetes typ 2 är en livslång sjukdom och är den vanligaste formen av diabetes (Östman, 

2002). Cirka 150 miljoner personer lever idag med diabetes typ 2 och sjukdomen utgör en av 

de vanligaste dödsorsakerna i industriländerna (Sundin, 2006). Europa och Amerika ligger i 

topp när det gäller antalet personer som insjuknar i sjukdomen. Den allt vanligare 

västerländska livsstilen med rökning, stress, mindre fysisk aktivitet och dålig kost ökar risken 

att utveckla sjukdomen (Quittenbaum, 2007). Samhällen världen över kommer att drabbas av 

stora sociala och ekonomiska påfrestningar på grund av att fler personer insjuknar (Hjelm, 

2006). 

  

Personer med sjukdomen diabetes typ 2 har både en bristande insulinutsöndring och en 

nedsatt insulinfunktion, så kallad ”insulinresistens” (Scherstén, 2002). Vanliga debutsymtom 

vid diabetes typ 2 är stark törst, stora urinmängder, trötthet, viktnedgång och infektion (Pavo 

Hedner, 2007). Ärftliga faktorer spelar en viktig roll för uppkomsten av diabetes typ 2. Barn 

eller syskon till en person med diabetes typ 2 löper ca 40 % risk att utveckla sjukdomen. 

Risken för att insjukna ökar även med stigande ålder. Diabetes typ 2 kan dock inte längre 

betraktas som en ”äldresjukdom” då antalet unga som debuterar i sjukdomen har ökat kraftigt 

(Ericson & Ericson, 2002). En annan riskfaktor för att utveckla diabetes typ 2 är övervikt. Här 

ses ett tydligt samband, då 80 % av alla personer med sjukdomen är överviktiga. Fysisk 

aktivitet är viktigt för personer med typ 2 diabetes, dels för att motverka övervikt, dels för att 

regelbunden motion motverkar insulinresistens. Kost och motion utgör väsentliga delar av 

behandlingen men även insulin, perorala antidiabetesläkemedel och egenvård är metoder som 

ingår i behandlingen, som är livslång. Målet med behandlingen är att hålla blodsockerhalten 

på en normal nivå samt att undvika hyperglykemi och på så sätt minska risken för 

komplikationer såsom illamående, trötthet, torra slemhinnor och medvetandesänkning samt 

senare komplikationer såsom försvagade kärlväggar i näthinnan, skador på njurar, hud och 

fotkomplikationer (Ericson & Ericson, 2002). 
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Betydande forskning, som utfördes i slutet av 1900- talet, visar att psykologiska och sociala 

faktorer påverkar resultatet av vård och behandling vid sjukdomstillståndet. En undersökning 

av det psykosociala stödet vid sjukdomen diabetes typ 2 har påbörjats världen över och visar 

på brister, men att en ökad medvetenhet om behovet av stöd och hjälp från vården till 

personen med sjukdomen finns (Lindberg, 2006). När komplikationer har tillstött behöver 

personerna psykosocialt stöd och social rådgivning så att de så bra som möjligt kan anpassa 

sig till de ändrade livsvillkoren (Gåfvels, 1999). 

 

Livsstilsförändringar anses vara en väsentlig behandlingsstrategi vid diabetes typ 2 (Vaaler, 

2006). Gullacksen (1998) förklarar begreppet livsomställning som något väsentligt i livet som 

händer men det behöver ej vara positivt eller negativt utan är neutralt. Enligt Rydqvist och 

Winroth (2004) innefattar en persons livsstil, levnadsvanor samt värderingar. En livsstil kan 

antingen baseras på begreppet ”att vara” eller ”att ha” (Bjärås, 1995). ”Att vara” innebär att 

upplevelser och kontakt med andra människor är väsentligt. ”Att ha” är en konsumtionslivsstil 

där människans önskan att äga har väsentlig betydelse för livsstilen. 

 

Viktiga förutsättningar för att en person med sjukdomen diabetes typ 2 ska kunna bibehålla 

livskvalitet är egenvård, kunskap och engagemang (Socialstyrelsen, 2001). Egenvård är de 

aktiviteter som personen genomför för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Kraven på 

personer med diabetes typ 2 kan bli mycket stora när han/hon ska bedriva en effektiv 

egenvård. Personer med sjukdomen behöver utbildning i egenvård. Vårdteamet har en viktig 

uppgift i att överföra kunskap till personen i fråga så att han/hon, tillsammans med den egna 

erfarenheten, kan behärska och kontrollera sin egen sjukdom såväl i vardagen som i 

svårbemästrade situationer. I vårdteamet har diabetessjuksköterskan en central roll.   

 

Gillard m.fl. (2004) visar i sin studie att informativ vägledning kan leda till förbättrad 

egenvård. Detta sker under ledning av diabetessjuksköterskan och/eller läkare, individuellt 

eller tillsammans med närstående, i grupp eller på egen hand med stöd av böcker 

informationsbroschyrer och numera ofta via Internet (Wikblad, 2006). Personen skall kunna 

känna att han/hon behärskar sitt liv och sin sjukdom och därigenom tar eget ansvar för 

egenvården (Socialstyrelsen, 2001). För att diabetesvården skall bli så effektiv som möjligt är 

det viktigt att se personen som en viktig resurs. Egenvårdsutbildningen skall vara ständigt 

pågående och ha olika fokus vid olika skeden av sjukdomsförloppet (Wikblad, 2006). I en 

studie om diabetesvård (Anderson m.fl., 1993) visas att 95 % av alla personer med diabetes 

typ 2 själva tar hand om sin egenvård vilket kan leda till ett ökat välmående för dessa personer 

i deras livssituation.  

 

Att leva med diabetes typ 2 
En regelbunden livsstil med fasta tider och vanor kännetecknar vardagen för personer med 

sjukdomen. Genom att använda vardagliga rutiner görs sjukdomen till en del av livet (Koch 

m.fl., 2000). Enligt Polonsky (2002) kan det vara mödosamt att leva med diabetes typ 2. Det 

gäller att ta sina mediciner vid rätt tid och i rätt dos, äta lämplig kost och i rätt mängd, 

motionera ofta samt ständigt kontrollera så att blodsockret ligger rätt. Personer med typ 2 

diabetes kan känna en oro för sin hälsa, rädsla för framtiden, hopplöshet och förnekelse. 

Enligt Söderberg och Karlsson (2002) beskriver många personer som drabbas av sjukdomen 

att upplevelsen av frihet begränsas. Detta kan upplevas som mycket frustrerande. Personernas 

reaktioner av sjukdomen är individuell. Reaktionen kan påverkas av ålder, livssituation eller 

om personen samtidigt genomgår andra livsavgörande händelser i livet. Att diagnostiseras 

med en livslång sjukdom kan innebära en psykisk kris för den som insjuknar. Koch m.fl. 

(2000) visar i sin studie att vissa personer med diabetes typ 2 inte ser sin diabetes typ 2 som 
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en sjukdom utan som ett sätt att ändra sin livsstil till det bättre, men även att det finns 

personer som skäms över sin sjukdom.  

 

Trots god kunskap om diabetes typ 2 finns det många som har svårt att efterleva 

rekommendationerna för hur sjukdomen ska skötas (Söderberg & Karlsson, 2002). För att 

kunna ändra livsstilen krävs acceptans av diagnosen. Detta är en process som kan ta lång tid 

för den som lider av diabetes typ 2. Polonsky (2002) menar att det finns tre kategorier som 

hindrar en god egenvård. Det är personliga hinder såsom personens egna tankar, känslor och 

attityder. Även mellanmänskliga hinder kan påverka egenvården. Detta kan relateras till 

relationen med andra människor där familjekonflikter, brist på stöd eller för mycket stöd kan 

påverka egenvården. Den tredje kategorin som kan hindra en god egenvård är miljömässiga 

hinder. Exempel på detta är stress, konkurrerande krav och problem med tidschema.  

 

Travelbee (1971) anger en rad faktorer som inverkar på hur personen uppfattar sin sjukdom. 

Dessa faktorer kan vara kulturella värderingar samt familjer och vänners reaktioner. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om dessa reaktioner vid sitt agerande. Den kultur 

personen växer upp och lever i påverkar föreställningar och värderingar, vilka i sin tur 

påverkar beteenden och hur tankar och känslor uttrycks (Hanssen, 2007). Personer som tillhör 

en gemensam kultur kan präglas av denna och igenkännande särdrag kan ses hos dem. Det 

kan vara språk, matvanor och religiös utövning. Andra särdrag som kan urskiljas är till 

exempel reaktioner vid symtom på sjukdom eller vad som anses vara osedligt och skamligt. 

Personers livssyn präglas av egna erfarenheter men även av kultur, normer och värderingar 

(Hanssen, 2007). 

 

Familjen kan på en rad olika sätt påverka egenvården hos personer med typ 2 diabetes 

(Polonsky, 2002). Påverkan på hälsa och välbefinnande från familjen kan ha både positiv och 

negativ inriktning (Kirkevold, 2003). Familjen har en grundläggande omvårdnadsfunktion 

gentemot sina medlemmar. Familjens inställning till vardagliga vanor smittar av sig på 

familjegruppen. När det gäller livsstil som bidragande orsak till hälsa och välbefinnande 

besitter familjen en stark roll.  

 

En rad forskningsresultat (Ross m.fl., 1990) har visat på en positiv effekt av socialt stöd och 

bekräftelse från familjen. Berne (2006) menar att personer med diabetes typ 2 behöver 

förutom socialt stöd även råd och stöd från sjukvården för att kunna hantera egenvården. 

Thorne och Paterson (1998) menar att detta stöd kan vara svårare att ge till personer i fattiga 

områden. I en annan studie visar Evans m.fl. (2000) på ett samband mellan insjuknandet i 

diabetes typ 2 och socialekonomisk status. Sambandet är högre hos de grupper som tillhör en 

lägre socialekonomisk position i samhället. 

 
Sociala förhållanden och sjukvårdssystem i Storbritannien, Sverige och USA 
Eftersom föreliggande studie baseras på undersökningsmaterial ifrån Storbritannien, Sverige 

och USA känns det väsentligt att dessa länders sjukvårdssystem samt sociala förhållanden 

beskrivs. Personer med typ 2 diabetes kan behöva etablera en regelbunden kontakt med det 

sjukvårdssystem som finns i landet personen lever i (Polonsky, 2002).   

 

En växande andel av de brittiska hushållen räknas som fattiga och de sociala klyftorna är 

stora. Även välståndet är ojämnt fördelat över landet (Nationalencyklopedin, 2007). Hälso- 

och sjukvården i Storbritannien styrs av regeringen. Det sociala välfärdssystemet innefattar 

allmän hälso- och sjukvård (National Health Service) som ska ge alla invånare avgiftsfri 

läkarvård. National Health Service yttersta ansvar ligger hos hälsodepartementet. Hälso- och 
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sjukvården ska vara fri och tillgänglig för alla invånare oberoende av inkomst (Jonsson  m. fl., 

2006). Det grundläggande inom sjukvården i Storbritannien är ett husläkarsystem där 

behandling och medicin är gratis och varje hushåll väljer sin egen allmänläkare eller 

vårdcentral. En liten andel privata sjukhus finns i Storbritannien (Nationalencyklopedin, 

2007). 

 

Den genomsnittliga levnadsnivån och de sociala förmånerna sjönk något i Sverige under 

1990- talet. Även den ekonomiska inkomstfördelningen har blivit mer ojämn i landet. Trots 

detta är Sverige idag ett av de länder i världen med högst levnadsnivå (Nationalencyklopedin, 

2008 a). Sverige har en ledande roll tillsammans med ett antal andra länder i världen när det 

gäller god hälsa hos befolkningen (Socialstyrelsen, 2004). Ansvaret för hälso- och sjukvården 

i Sverige är delat mellan stat, landsting och kommun. För den övergripande hälso- och 

sjukvårdspolitiken ansvarar staten. Landstings och kommuners ansvar regleras av hälso- och 

sjukvårdslagen. Landstingen har som uppgift att organisera vården och på så sätt se till att alla 

medborgare har tillgång till en god vård. Kommunerna har ett brett ansvarsområde. De 

ansvarar för vård av äldre samt stöd och service till de personer som är färdigbehandlade på 

sjukhus. Ansvaret innefattar även olika boenden, sysselsättning och stöd till psykiskt 

funktionshindrade (Regeringskansliet, 2007). 

 

Ca 15 % av amerikanerna beräknas leva i fattigdom och skillnaden mellan fattiga och rika är 

stor i USA (Nationalencyklopedin, 2008 b). De flesta amerikaner kan dra nytta av en 

förstklassig sjukvård och är väl försäkrade. Dock ökar antalet personer som står helt utan 

sjukförsäkring och idag beräknas cirka 15 procent av befolkningen att stå helt utan denna. 

Medicaid är ett federalt program som kan ge stöd och hjälp till de personer som saknar 

möjlighet att betala sin egen sjukvård. Med hjälp av Medicaid garanteras äldre personer 

sjukvård. På grund av stigande sjukvårdskostnader och att USA har blivit mer decentraliserat 

har Medicaid blivit utsatt för besparingar. Sådana besparingar kan enligt Dahlberg m.fl. 

(2003) medföra att relationen mellan personer och vårdpersonal blir lidande. Således har 

samhällets uppbyggnad av sociala förhållanden och sjukvårdssystem enligt Evans m.fl. (2000) 

betydelse för perspektivet person och sjukvårdssystem samt för perspektivet person och 

vårdpersonal.  

 
Vårdrelationen 
Den vårdande relationen mellan vårdpersonal och person är professionell där vårdpersonalen 

inte ska räkna med att få ut något av relationen men där båda parterna är aktiva (Dahlberg 

m.fl., 2003). Denna relation utgör en avgörande del av kontakten mellan personen och 

sjukvårdssystemet. Relationen mellan vårdpersonal och personer med diabetes typ 2 präglas 

från vårdpersonalens sida av ett professionellt engagemang, öppenhet, reflektion och 

kommunikation (Blåka & Rokne Hanestad, 2006). I en studie av Williams m.fl. (1998) 

påvisas att god kommunikation mellan personer med typ 2 diabetes och vårdpersonal 

resulterar i en mer tillfredsställande vård. Ansvaret för att vårdrelationen blir positiv ligger 

hos vårdpersonalen. Den vårdande relationen är tänkt att vara hälsobringande men den kan 

vara både vårdande och icke vårdande (Dahlberg m.fl., 2003). Enligt Halldórsdóttir (1999) 

finns det risk för att vårdpersonalens lidande blir personens lidande. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen analyserar sitt eget lidande och sina egna sår för att kunna vara behjälplig. 

Även Travelbee (1971) anser det som nödvändigt att sjuksköterskan har upplevt liknande 

känslor som personen för att kunna förstå dennes situation. Detta är även en nödvändig 

förutsättning för att kunna utöva empati gentemot personen.  
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Travelbee (1971) menar vidare att den vårdande relationen kan förhindras av en del 

omständigheter. Detta kan vara brist på tid, att personen gör sjuksköterskan osäker eller att 

sjuksköterskan blir alltför involverad i relationen. Den vårdande relationen utvecklas steg för 

steg och enligt Travelbee (1971) skapas en mellanmänsklig relation genom fyra faser. 

Relationen inleds med att sjuksköterskan och personen observerar och skapar sig ett första 

intryck av varandra. Efterhand börjar båda parter se varandras personlighet mer och mer 

vilket innebär att vikten av roller minimeras. Den vårdande relationen går inte att skapa 

mellan olika roller och därför är det viktigt att personen och sjuksköterskan ser varandra som 

individer. De Fine Olivarius (2004) menar att individuell målsättning vid diabetesvård 

resulterar i en förbättrad vårdrelation. Således är sjuksköterskans uppgift att se personen som 

unik med egna behov (Travelbee, 1971). Personen i sin tur ser efter hand sjuksköterskan som 

en unik person. Kommunikation är enligt Travelbee (1971) nödvändigt för att skapa en god 

vårdrelation och för att sjuksköterskan ska kunna lära känna personen och tillgodose dennes 

behov. Det är även väsentligt att sjuksköterskan har självinsikt, självkännedom och förmåga 

att tolka egna och andras beteende.  

 

Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) påvisar att vårdpersonalen och personen är varelser med 

egen vilja, egna mål, egna avsikter och egna resurser. Att se personen som ett subjekt innebär 

att vårdpersonalen ger personen valfrihet, beaktar personens önskemål samt ger personen rätt 

att ta ansvar för sig själv. Vårdpersonalen kan förverkliga detta för personen men det finns 

yttre och inre gränser för hur mycket vårdpersonalen ska utgå från personens önskemål. 

Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) menar vidare att vårdpersonalen kan möta personen på 

olika sätt beroende på situation. Det går att möta personen i ett Jag-Du-närmande. Detta möte 

präglas av engagemang, omtanke, närvaro och bejakande av personen som unik person från 

vårdpersonalens sida. I Jag-Det-närmandet analyserar, ordnar och organiserar vårdpersonalen 

personens upplevelser. Vårdpersoanalen använder sig här av sina teoretiska kunskaper för att 

förstå personen. Det tredje sättet att möta en person på beskrivs som Vi-närmandet vilket 

innebär att vårdpersonalen och personen förenas i gemenskap och delaktighet. Sarvimäki och 

Stenbock- Hult (1996) betonar dessutom att en person aldrig får behandlas som ett objekt i 

vården. Målet med den vårdande relationen är att vårdpersonalen ger allt för att lindra lidande, 

främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg m.fl., 2003). 

 

Lidande, välbefinnande och livsvärld 
Vid vård av diabetes typ 2 strävar sjukvården enligt Blohmé (2002) mot att motverka 

komplikationer men även att motverka lidande och bibehålla välbefinnande. Johnson och 

Wredling (2006) menar att behandling såsom strävan efter ett normalt blodsockervärde inte 

får ske då det inverkar negativt på personens välbefinnande. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) är 

målet med omvårdnad att arbeta mot välbefinnande och lindra det personliga lidandet. 

Lidande och välbefinnande ska ses som två faktorer som påverkar varandra och personen. För 

att kunna lindra lidande måste lidandet och välbefinnande ses som naturliga delar av livet som 

inte bör bortförklaras. Det finns olika former av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Lidande som beror på ohälsa eller sjukdom definieras som sjukdomslidande. 

Detta lidande kan beskrivas utifrån termer som smärta, trötthet och illamående men kan även 

ses utifrån osäkerhet, hopplöshet och oro. Livslidande är det lidande som uppkommer i det 

vardagliga livet och kan relateras till faktorer som till exempel stress. Den tredje formen av 

lidande är vårdlidande vilket till skillnad från livslidande och sjukdomslidande är en onödig 

form av lidande som bör motverkas. Vårdlidande kan uppstå på grund av vård eller brist på 

vård vilket resulterar i upplevelser av förnekelse, maktlöshet och förtvivlan. Vid vårdlidande 

kan personer i en lidandesituation känna sig utelämnade till vårdpersonalens vilja att hjälpa. 
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Enligt Travelbee (1971) är upplevelsen av lidande en central del av omvårdnaden och är starkt 

knuten till känslan av att förlora kontroll över livssituationen. Lidande beskrivs som en 

allmänmänsklig process samtidigt som de personliga aspekterna belyses. Utifrån de 

personliga upplevelserna av lidande kan personen som upplever lidandet växa och utvecklas i 

sin livssituation. Det är viktigt att se lidandet som ett tillstånd som kan förvärras. Detta kan 

och bör motverkas av sjuksköterskan. Om personen inte får hjälp att motverka lidandet kan 

det utvecklas till något som Travelbee (1971) betecknar som extremt lidande. Extremt lidande 

är när en person upplever intensivt lidande under en längre tid. Detta lidande uttrycks 

vanligtvis genom ilska, bitterhet och hopplöshet. 

 

Hopplöshet är enligt Travelbee (1971) en faktor som har stor inverkan på lidandet. Begreppet 

hopp kan ses som en motpol till lidande vilket betyder att om en person kan se hopp i sin 

sjukdomssituation motverkas lidandet. I en studie av Delmar m.fl. (2005) visas att personer 

med en livslång sjukdom, såsom diabetes typ 2, kan uppleva att hopp behövs för att lindra 

lidandet. Genom att stödja hoppet till en person kan sjuksköterskan lindra lidandet (Travelbee, 

1971). Travelbee (1971) menar vidare att personen är självständig men att i en lidande 

situation ökar behovet av stöd och hjälp från andra. Det kan vara svårt för en lidande person 

att ta emot hjälp och stöd från en främmande person. Detta medför att sjuksköterskan måste 

skapa förtroende hos personen. Sjuksköterskan bör även stärka personens självförtroende och 

mod så att han/hon orkar arbeta för att motverka lidandet. 

 

Enligt Orem (2001) kan lidande motverkas och välbefinnandet uppnås genom egenvård. 

Människan är i normala omständigheter en fri varelse som med ansvar och vilja kan påverka 

sin egen situation. I teorin om egenvårdsbalansen tar Orem (2001) upp att det finns en jämvikt 

mellan egenvårdsresurs och behov. Då det blir en obalans i denna jämvikt uppkommer det ett 

behov av professionell omvårdnad. Lidande är en del av personens livssituation och uppfattas 

utifrån livsvärlden.   

 

Enligt Bengtsson (1999) är det genom livsvärlden som personen tycker, tänker och handlar. 

Genom att vårdpersonalen uppmärksammar en persons levda tillvaro kan förståelse för 

personens lidande och välbefinnande uppnås (Dahlberg, m.fl., 2003). Utifrån detta kan 

vårdpersonal och personer med lidande arbeta mot ett ökat välbefinnande och ett lindrat 

lidande. Delmar m.fl. (2004) skriver att personer med en livslång sjukdom såsom diabetes typ 

2 kan uppleva ett ökat välbefinnande genom att kontroll och hopp införs i livsvärlden. Det är 

viktigt att vårdpersonalen förhåller sig öppet gentemot personens levda värld vilket medför att 

vårdpersonalen måste kunna kommunicera med personen och då inte bara på ett verbalt vis. 

Lehtinen (1991) tar upp vikten av den kliniska blicken vid ickeverbal kommunikation. Genom 

att kunna bedöma personens livsvärld kan behovet av omvårdnad bestämmas. Bengtsson 

(1999) menar att det är viktigt att belysa upplevelser och erfarenheter då livsvärlden används 

som grund vid vårdande. Livsvärlden upplevs genom en persons kropp vilket medför att 

förändringar i den levda kroppen resulterar i förändringar i uppfattningen av livsvärlden. 

 

Att drabbas av diabetes typ 2 innebär vanligtvis en regelbunden kontakt med sjukvården såväl 

med sjukvårdssystemet som med vårdpersonalen (Polonsky, 2002). Travelbee (1971) visar att 

kontakten med sjukvården påverkar lidande och välbefinnandet. Mot bakgrund av 

ovanstående blir det därför intressant att belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever 

kontakten med sjukvården. 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten 

med sjukvården. 

 

 

METOD 

 

Metoden som användes till studien var litteraturstudie. Enligt Ejvegård (2003) är en 

litteraturstudie när tidigare forskningsrapporter bearbetas till nya resultat. Genom att 

sammanställa tidigare forskning inom området kan ny kunskap framkomma, vilken kan vara 

av värde för flertalet professioner inom området. 

 

Urval 
Med utgång från studiens syfte valdes följande inklusionskriterier; språken på de artiklar som 

valdes skulle vara skrivna på engelska, norska eller svenska. Artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Det beslutades att enbart artiklar från år 2000 och 

framåt skulle användas samt att artiklarna skulle utgå från personers perspektiv. Ett annat 

inklusionskriterie var att de artiklar som valdes ut skulle ha begreppet diabetes typ 2 i titeln 

eller i abstractet. Artiklar som handlade om personer med typ 1 diabetes exkluderades, likaså 

artiklar som berörde barn och ungdomar. Även studier som hade analyserats med kvantitativ 

metod exkluderades. 

 

Sökningen av artiklar genomfördes i följande databaser: Academic Search Elite, CINAHL 

och PubMed. De söktermer som användes var: diabetes care, experience, health care, 

management, nursing, patient satisfaction och type 2 diabetes. Dessa kombinerades på olika 

sätt med Booleska sökoperatorer som grund. I föreliggande studie användes endast ordet 

AND vid databassökningen. Sökningen började brett och smalnade av med hjälp av fler och 

fler sökord. Vid mer än 100 träffar gjordes en smalare sökning direkt (Bilaga 1). I de fall där 

titeln och abstractet stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna lästes hela 

artikeln igenom. Efter urvalet återstod nio artiklar som kvalitetsgranskades utifrån Willmans 

m.fl. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. För 

artikelöversikt samt kvalitetsbedömning se bilaga 2.  

 

Analys 
Enligt Friberg (2006) är analys när det insamlade materialet struktureras upp så att ämnet som 

ska undersökas kan beskrivas på ett vetenskapligt sätt. Olsson och Sörensen (2007) menar att 

vid analys ska en förståelse för helheten uppnås. Föreliggande studies analys utgick ifrån 

Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. En analys kan inrikta sig på 

det manifesta eller det latenta innehållet i en text. Föreliggande studie inriktade sig på det 

manifesta, vilket är det uppenbara innehållet i en text (Friberg, 2006). Analysen genomfördes 

i fem steg.  

 

Det första steget innebar att analysmaterialet lästes igenom var för sig ett flertal gånger för att 

inhämta en förståelse och en översikt för hela textmaterialet.  
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Nästa steg var att meningsbärande enheter plockades ut och markerades enskilt med hjälp av 

olikfärgade överstrykningspennor. Överstrykningarna jämfördes sedan och genom diskussion 

valdes de slutgiltiga meningsbärande enheterna ut (Bilaga 3). Exempel på en meningsbärande 

enhet som togs ut var: They expressed fear of emergencies requiring care at their local 

hospitals, which they viewed as lacking staff with knowledge and expertise in intensive 

diabetes management. 

 

Steg tre innebar att de meningsbärande enheter kondenserades. Enligt Granheim och 

Lundman (2004) är kondensering att korta ner texten i de meningsbärande enheterna utan att 

förlora dess betydelse. Ovanstående meningsbärande enhet kondenserades på följande vis: De 

uttryckte rädsla för att behöva akutvård på lokala sjukhus då de betvivlade 

diabeteskunskapen hos vårdpersonalen. 

 

Efter detta påbörjades steg fyra vilket innebar att de kondenserade enheterna kodades vilket 

gick ut på att enheterna betecknades med enstaka ord som hade relevans till kontexten. Till 

ovanstående kondensering valdes följande kod ut: Betvivla kunskap hos vårdpersonal. 

 

Det femte och sista steget var att de koder som hade samhörighet till varandra användes för att 

bilda kategorier. Det framkom tre kategorier vilka sedan delades upp i sammanlagt sju 

underkategorier. Bildade kategorier och underkategorier kommer att utgöra rubriker i 

resultatet. Detta gjordes för att resultatet skall bli överskådligt och lättläst. Koden, betvivla 

kunskap hos vårdpersonal, bildade tillsammans med ett antal andra koder kategorin: 

Upplevelsen av sjukvårdens kompetens. 

 

 

RESULTAT 

 

Vid genomläsningen framkom att personer med diabetes typ 2 upplevde kontakten med 

sjukvården dels sjukvårdssystemet, dels det personliga mötet med vårdpersonalen som både 

positivt och negativt. Personer upplevde till exempel sjukvårdens stöd och undervisning som 

positivt. Personerna upplevde även att det personliga mötet med vårdpersonalen och en 

individualiserad vård var viktiga delar för en tillfredsställande kontakt med sjukvården. 

Däremot kunde bristande kontinuitet upplevas som negativt. Upplevelsen av kontakten med 

sjukvården var i stort sätt lika mellan personerna från de länder där undersökningarna hade 

utförts.  

 

Upplevelsen av mötet med sjukvårdssystemet och vårdpersonalen 
Kategorin upplevelsen av mötet med sjukvårdssystemet och vårdpersonalen innehåller 

subkategorierna tillgänglighet och kontinuitet som baseras på upplevelsen av kontakten med 

sjukvårdssystemet. Subkategorierna delaktighet och bemötande som baseras på upplevelsen 

av det personliga mötet. 
 
Tillgänglighet 
I mötet med vårdpersonalen upplevde personer med typ 2 diabetes det som väsentligt att 

vårdpersonalen var tillgänglig. En viktig faktor för tillgängligheten var att vårdpersonalen 

hade tillräckligt med tid i mötet. Det upplevdes speciellt viktigt att tiden fanns för att ställa 

frågor och att tiden räckte till så att vårdpersonalen hann med att ge individuella råd. Personer 

upplevde att brist på tid kunde påverka det personliga mötet med vårdpersonalen. Tid och 
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tillgänglighet spelade även in vid framtagandet av lämplig egenvård (Pooley m.fl., 2001). Det 

upplevdes som viktigt att vårdpersonalen lyssnade och att det fanns tid för personligt samtal 

(Naithani m.fl., 2006). Långa väntetider upplevdes bidra till en ökad oro (Lawton m.fl., 2005). 

Det upplevdes att vårdpersonalen kunde ha ett stressat tidsschema vilket resulterade i att 

tillgängligheten minskade (Pooley m.fl., 2001). Personer upplevde att de inte ville besvära 

vårdpersonalen med alltför mycket frågor på grund av vårdpersonalens pressade tidsschema 

(Lawton m.fl., 2005). 

 

Personer upplevde ett behov av att möta diabetessjuksköterskan. Genom att 

diabetessjuksköterskan oftast hade högre grad av tillgänglighet medförde det att personerna 

såg detta möte som mer positivt än mötet med läkarna (Lawton m.fl., 2005). 

 

”She [lead practice nurse for diabetes] was the best…and she took time and she 

cared and she spend time with you” (Lawton m.fl., 2005, s 1248) 

 
Kontinuitet  
Naithani m.fl. (2006) påtalar att vissa personer upplevde att mötet med vårdspersonalen var 

bristande eftersom kontinuiteten saknades. Det upplevdes speciellt viktigt att ha regelbunden 

kontakt med vårdpersonalen under de första månaderna efter diagnosen. Detta hjälpte till att 

skapa en trygghet och förståelse för sjukdomen och hur den behandlades. Det upplevdes 

lättare att prata om sin situation i mötet med vårdpersonalen om personen kände denna väl. I 

studien framkommer hur en känd kontakt uppskattades.  

 

”Personally I think it’s a good thing to see the same person, they know your 

problems, if you’ve had a problem before it will be fresh in their minds…” 

(Naithani m.fl., 2006, s 123) 

 

Edwall m.fl. (2008) påtalar att personer med sjukdomen diabetes typ 2 upplevde att det var 

lättare att hantera sin sjukdom om de blev bekräftade av samma vårdpersonal. Personer 

upplevde att mötet med vårdpersonalen många gånger var förvirrande eftersom de vanligtvis 

mötte olika vårdpersonal med skilda professioner (Pooley m.fl., 2001). Mötet upplevdes som 

mindre förvirrande då variationen av professioner var begränsad.    

 

Delaktighet 
Möten där vårdpersonal gjorde att personerna med diabetes typ 2 kände sig delaktiga i 

diabetesvården och där de fick vara med och utarbeta sina mål för vården upplevdes som 

tillfredsställande, eftersom att personens individuella behov blev tydliga. Personer upplevde 

att vissa behandlingsstrategier inte var lämpade för deras situation. Därför ansågs det som 

viktigt att personer med typ 2 diabetes fick vara delaktiga i besluten om sin behandling 

(Hörnsten m.fl., 2005). 

 

Vårdpersonalens ansträngningar att prägla personers livsstilsförändringar kunde medföra en 

känsla av underkastelse (Hörnsten m.fl., 2005). Denna känsla uppstod eftersom 

vårdpersonalen riktade vården efter sina åsikter och personen kände sig inte alltid delaktig i 

besluten. Naithani m.fl. (2006) konstaterar att brist på personlig kontakt med vårdpersonalen 

kunde resultera i att personerna kände sig mindre involverade i sin vård. 

 

”I did just sort of get the feeling that it was a question of getting me in and out 

as quickly as possible. I didn’t feel involved” (Naithani m.fl., 2006, s 123) 
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Personer med sjukdomen diabetes typ 2 upplevde att det var vanligt att beslut om olika 

behandlingsformer såsom insulin togs av läkare utan att personerna själva var delaktiga i 

besluten. Att bli utlämnad på detta sätt medförde ofta oro och en känsla av att sjukvården inte 

alltid var behjälplig (Phillips, 2007). Detta belystes även i en studie av Hörnsten m.fl. (2004).  

 

”My personal view of diabetes is that the doctor is sitting there with an axe, 

taking my life from me, and hacking until I am lying on my back, with no 

possibility of doing anything about it” (Hörnsten m.fl., 2004, s 177) 

 

Bemötande 
I en studie av Hörnsten m.fl. (2005) poängteras att när vårdpersonalen respekterade och såg 

personen som unik upplevdes mötet med vårdpersonalen som positivt vilket medförde en 

känsla av värdighet. Genom att personerna fick en närmare relation med vårdpersonalen 

kunde problem med sjukdomen hanteras mer utifrån personens behov. Det visades vidare i 

studien att personer kände sig värdelösa och inte respekterade då vårdpersonalen bemötte dem 

på ett opersonligt vis. Personer med diabetes typ 2 upplevde det som viktigt att 

vårdpersonalen inte bara kände till deras sjukdom utan såg personen bakom (Naithani m.fl., 

2006). Enligt Hörnsten m.fl. (2005) kunde personer med typ 2 diabetes uppleva att 

vårdpersonal visade ett stort intresse för sjukdomen men att bemötandet gentemot personen 

var bristande. Genom att fokusera på sjukdomen glömdes personen många gånger bort. 

Personer upplevde att mötet med vårdpersonalen efter hand mer och mer liknade en 

vänskapsrelation. Detta medförde att till exempel regelbundna blodsockerkontroller upplevdes 

som mindre besvärliga. 

 

Personer med sjukdomen upplevde att bekräftelse i mötet med vårdpersonalen hade en positiv 

inverkan på det dagliga livet. Bekräftelsen resulterade i att personer med sjukdomen kunde 

upprätthålla motivation till egenvård. Att bli bekräftad från stressad vårdpersonal eller 

vårdpersonal som personen hade en bristande kontakt med upplevdes som mindre givande 

(Edwall m.fl., 2008). Otillfredsställande kontakt med vårdpersonal ledde till osäkerhet och 

dåligt självförtroende (Hörnsten m.fl., 2005). 

 

Pooley m.fl. (2001) menar att vårdrelationen hade inverkan på hur personer upplevde 

bemötandet. Många upplevde att vissa ur vårdpersonalen inte hade förmågan att skapa en 

miljö för ett tryggt bemötande. Tillgänglighet, tvåvägskommunikation och att vårdpersonalen 

tog personerna på allvar upplevdes som viktigt. Även Naithani m.fl. (2006) påvisar att 

kommunikationsförmågan upplevdes som viktig för en bra personlig kontakt mellan 

vårdpersonal och personer med diabetes typ 2.   

 

”The practice I’m with now is excellent. I don’t think anybody could better them 

anywhere … they’re always bright and cheerful when you go in, as if they’re 

pleased to see you. You’re not a nuisance when you go” (Pooley m.fl., 2001, s 

323) 

 
Bemötande som baserades på empati och förståelse för det arbete som personen lagt ner på sin 

egenvård upplevdes som positivt. Vårdpersonal som var ignorant och ovälkomnande kunde 

ses som förolämpande och sårande (Hörnsten m.fl., 2005).  

 

Upplevelsen av sjukvårdens insatser 
Kategorin upplevelsen av sjukvårdens insatser innehåller subkategorierna stöd och 

undervisning, samarbete samt kontroller och behandling. 
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Stöd och undervisning  
Vägledning och undervisning från vårdpersonalen bidrog till att personen fick sjukdomsinsikt 

samt kunskap om hur diabetes typ 2 påverkade kroppen (Edwall m.fl., 2008). Undervisning 

om sjukdomstillståndet resulterade i en förståelse för vikten av egenvård (Rayman & Ellison, 

2004). Undervisning bidrog även till en känsla av välbefinnande då det hjälpte personerna att 

kunna fortsätta sträva framåt och anpassa sig till ett normalt liv (Edwall m.fl., 2008). Mindre 

bra undervisning resulterade i att personerna ofta nedvärderade sin egen förmåga. Enligt 

Edwall m.fl. (2008) bidrog god undervisning till ett förbättrat självförtroende och inspiration 

till att ta tag i egenvården.  

 

”We went through things…if I have eaten a sensible meal; I can actually have 

something small afterwards…the body is able to handle it. This is the kind of 

thing I had absolutely no idea about” (Edwall m.fl., 2008, s 776) 

 

I en studie av Pooley m.fl. (2001) påvisas att det var vanligt att personer fick 

standardinformation, vilken inte var anpassad efter deras individuella behov. Det upplevdes 

som viktigt att informationen som gavs från vårdpersonalen var anpassad efter personens 

behov då vissa personer ansåg sig behöva mer och vissa mindre hjälp. Individanpassad 

information medförde en känsla av kontroll över sjukdomen. Nagelkerk m.fl. (2006) visar i 

sin studie att en alltför generaliserad vårdplan kunde medföra hinder till god egenvård. 

Däremot upplevdes specifik information om till exempel diet, behandling och 

blodsockerkontroll ha en stärkande effekt för ökad kontroll över sjukdomen.  

 

För personer med diabetes typ 2 upplevdes stöd som en hjälp till att förstå vikten av 

regelbundenhet i det dagliga livet. Det medförde en upplevelse av kontroll över sjukdomen 

och att de kände sig säkra i sin livssituation. Vid problem med egenvården fungerade stöd 

som ett hjälpmedel då detta ökade självständigheten hos personer med typ 2 diabetes (Edwall 

m.fl., 2008). 

 

”If I have any problems with my blood-sugar equipment, she helps me…at the 

same, I feel a little pressure when I have been to the clinic…I feel that…it isn’t 

good…so I get another little push…I feel that I have to try to do a bit more”  

(Edwall m.fl., 2008, s 776) 

 

Samarbete 
Personer med diabetes typ 2 upplevde att det var viktigt att ha ett gott samarbete med 

sjukvården, då detta resulterade i en känsla av säkerhet att hantera den nyuppkomna 

situationen (Edwall m.fl., 2008). Detta medförde en positiv inverkan på den dagliga 

egenvården. Säkerheten underlättade personernas ansvarstagande och målsättning för 

egenvården. Nagelkerk m.fl. (2006) poängterar i sin studie att samarbetet mellan vårdpersonal 

och personer med typ 2 diabetes kändes meningsfullt då vårdpersonalen uppmuntrade till 

egenvård och gav positiv vägledning. 

 

”I think the biggest help for me has been my (practitioner)…in helping me 

figure out when I should test blood and how often…both have given me things I 

should stay away from, things that I could eat and that has been a big help” 

(Nagelkerk m.fl., 2006, s 155) 

 

Kommunikation mellan olika vårdinstanser upplevdes som viktig för att personen skulle 

uppleva trygghet i diabetesvården (Nagelkerk m.fl., 2006). Phillips (2007) påpekar att 
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personer med diabetes typ 2 hade erfarenheter av att kommunikation mellan olika 

vårdinstanser oftast var mindre bra. Detta påtalar även Nagelkerk m.fl. (2006) som menar att 

personer med sjukdomen diabetes typ 2 ofta upplevde dåligt samarbete mellan primärvården 

och den slutna vården.  

 

”The right hand doesn’t seem to know what the left hand does. He looks at his 

screen and reckons he hasn’t heard from the hospital yet, but that’s always the 

excuse” (Phillips, 2007, s 39) 

 

Kontroller och behandling 
Sjukvårdens kontroller gav personer med typ 2 diabetes förståelse för sjukdomen, vilket var 

nödvändigt för egenvården. Det upplevdes att kontrollerna kunde resultera i en känsla av 

säkerhet och lugn i sjukdomssituationen då dessa gav en regelbunden uppföljning av 

sjukdomen. Vid problem med till exempel för höga/låga blodsockervärden upplevde 

personerna med typ 2 diabetes att sjukvårdens kontroller var behjälpliga eftersom de gav 

personerna en ökad motivation att sköta sin egenvård. Dessa kontroller minskade även den 

ångest som personerna upplevde emellanåt. Vikten av sjukvårdens kontroller minskade då 

personerna behärskade sin sjukdomssituation (Edwall m.fl., 2008). 

 

Personer med diabetes typ 2 upplevde att vårdpersonalen såg ett adekvat blodsockervärde som 

det överliggande målet med behandlingen vilket inte alltid stämde överens med personernas 

önskemål. Vårdpersonalens mål sågs ofta som både omöjliga och oönskade (Hörnsten m.fl., 

2005). Besked om ytterligare behandling såsom insulininjektioner kunde upplevas som en 

chock (Edwall m.fl., 2008). 

 

”It was a horrible shock and something I can’t get out of, it’s with you for the 

rest of your life” (Phillips, 2007, s 38) 

 

Upplevelsen av sjukvårdens kompetens 
I en studie från Skottland påpekade personer med diabetes typ 2 att de hade låga förväntningar 

på vården men att de i helhet inte var missnöjda med den (Lawton m.fl., 2005). Phillips 

(2007) visar i sin studie att många personer upplevde att de hade mer kunskap om sin 

sjukdom än vissa i vårdspersonalen. Detta belyses även av Hörnsten m.fl. (2005) som påtalar 

att detta ofta resulterade i ett tvivel på det stöd som erbjöds från vårdpersonalen. Personer 

med typ 2 diabetes upplevde det svårt att ha diskussioner relaterade till sin sjukdom med 

vårdpersonal som de ansåg saknade den senaste kunskapen om diabetes typ 2.  

 

Personer uttryckte en rädsla för att behöva uppsöka vård på allmänna sjukhus då de betvivlade 

kunskapen hos vårdpersonalen men att de var nöjda med den diabetesspecialiserade 

vårdpersonalens kompetens (Rayman & Ellison, 2004). Lawton m.fl. (2005) poängterar att de 

personer med typ 2 diabetes som hade ett försämrat tillstånd av sin sjukdom, uttryckte att de 

ville bli omhändertagna av vårdpersonal med diabetesutbildning. 

 

Råd och förmaningar från vårdpersonalen kunde upplevas som auktoritära vilket medförde en 

känsla av att vårdpersonalens kunskap var mer värd än personens. Detta resulterade i en 

känsla av att personen var mindre värd då de upplevde att de hade förlorat kontrollen över 

sjukdomssituation (Hörnsten m.fl., 2005). Däremot skriver Edwall m.fl. (2008) att 

sjukvårdens förmåga att upptäcka och motverka ohälsa upplevdes som positivt och resulterade 

i en känsla av lättnad och säkerhet. 
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“Knowing that the DNS is close by and can be contacted by telephone creates 

an enormous feeling of safety and in particular security…in everything I do”  

(Edwall m.fl., 2008, s 777) 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten 

med sjukvården. Metoden litteraturstudie valdes eftersom det finns en riklig tillgång till 

litteratur inom ämnesområdet. Språken på de artiklar som valdes skulle vara skrivna på 

norska, svenska eller engelska eftersom dessa språk behärskas. Dock användes endast artiklar 

skrivna på engelska. Detta bedöms som positivt då språket var genomgående i artiklarna 

vilket underlättade analysen. Vid val av ytterligare språk hade däremot utbudet på artiklar 

kunnat utökas, men det fanns inget anspråk på att studien skulle vara heltäckande. 

Textmaterialet som föreliggande studie baseras på anses pålitligt då endast vetenskapligt 

granskade artiklar inkluderats. För att få ny fakta beslutades att artiklarna skulle vara från år 

2000 och framåt. Detta medförde dock att vissa relevanta artiklar valdes bort. Då föreliggande 

studies syfte utgår från personers upplevelser accepterades endast artiklar vilka innehöll 

upplevelser utifrån personers perspektiv. De artiklar som valdes ut skulle ha begreppet 

diabetes typ 2 i titeln eller abstractet, detta för att artiklarna skulle ha relevans till syftet i 

studien. Endast artiklar som analyserats med kvalitativ metod användes eftersom det ger en 

mer vårdvetenskaplig inblick i personers upplevelse. Det ansågs positivt att urvalet av artiklar 

innehöll studier som baserades på material från industriländerna Storbritannien, Sverige och 

USA, då dessa länder anses relativt lika utifrån kultur och värderingar (Nationalencyklopedin, 

2007, 2008 a, 2008 b). Artiklar som berörde personer med diabetes typ 1 samt barn och 

ungdomar exkluderades eftersom detta inte har relevans till studiens syfte.  

 

Sökningen av artiklar genomfördes i databaserna: Academic Search Elite, CINAHL och 

PubMed. Academic Search Elite är en multidatabas som uppdateras dagligen. CINAHL är en 

omvårdnadsdatabas som uppdateras veckovis. Eftersom studien utgår från en 

vårdvetenskaplig ansats inleddes litteratursökningen i CINAHL. PubMed är en biomedicinsk 

databas som uppdateras dagligen. Genom att använda ytterligare databaser hade kanske ett 

större antal artiklar kunnat påträffas men detta hade även kunnat resultera i ett mer 

tidskrävande arbete. Då syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 

diabetes upplevde kontakten med sjukvården anses sökorden som valdes ha relevans. Dock 

hade fler sökord kunnat användas såsom ordet adult för att få en större begränsning, men det 

sågs inte som nödvändigt då denna begränsning gjordes med inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

 

Valet att använda Willmans m.fl. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod anses vara positiv då den gav en överblick över artiklarnas kvalité. 

Föreliggande studies resultat innehåller nio artiklar där sju av dessa erhöll bedömningen god 

och två artiklar erhöll medel utifrån Willmans m.fl. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvalitativ metod. Samtliga artiklar ansågs ha en tydlig metod beskriven samt 

att alla bedömdes ha data- och analysmättnad. Åtta av nio artiklar ansågs ha ett klart och 

tydligt resultat beskrivet. Resultatet på en av artiklarna var otydligt uppbyggt men innehållet 

bedömdes som tillfredsställande samt att det hade relevans till föreliggande studies syfte.  
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En av artiklarna som användes i föreliggande studies resultat utgår från både personer med 

typ 2 diabetes och vårdpersonalens upplevelser av kontakten med sjukvården. Artikeln har en 

tydlig avgränsning mellan personernas och vårdpersonalens upplevelser, vilket medför att 

artikeln ansågs lämplig att användas. De undersökningar som valda artiklar baseras på 

kommer enbart från delar av västvärlden. Detta kan relateras till att sjukdomen diabetes typ 2 

har under en längre tid tillbaka existerat i västvärlden, men är nu även under utveckling i 

utvecklingsländer (Sundin, 2006). 

 

Analysen utgick ifrån Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. 

Metoden valdes då den ansågs ge en tydlig och strukturerad beskrivning av analysförfarandet. 

Dock användes endast fem av de sex steg som beskrivs eftersom det sjätte steget ses som en 

alltför tidskrävande procedur. Av samma anledning valdes föreliggande studie att endast 

inriktas på det manifesta i textmaterialet. Valet att plocka ut meningsbärande enheter enskilt 

resulterade i att påverkanseffekten av varandra minimerades. De meningsbärande enheter som 

plockades ut enskilt var överlag lika vilket kan innebära högre grad av pålitlighet för 

resultatet.  

 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att personer med typ 2 diabetes upplevde att kontakten med 

sjukvården starkt påverkades av det personliga mötet med vårdpersonalen men även 

sjukvårdsystemet hade inverkan på upplevelsen.  

 

I resultatet visas att personer med typ 2 diabetes såg det som viktigt att vårdpersonalen var 

tillgänglig och hade tillräcklig tid för personligt möte. Personer upplevde att stressad 

vårdpersonal var mindre tillgängliga. Enligt Travelbee (1971) kan tid vara ett hinder för att 

skapa en vårdande relation. En vårdande relation är en förutsättning för att upprätthålla en god 

omvårdnad. Målet med omvårdnad är att arbeta mot välbefinnande och lindra det personliga 

lidandet (Dahlberg m.fl., 2003). Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) menar att det är 

väsentligt att vårdpersonal finns till för och är närvarande för personen i den vårdande 

relationen.  

 

Det framkommer i resultatet att utan kontinuitet blev mötet med vårdpersonalen bristande. 

Det personliga mötet underlättades då personer fick träffa samma vårdpersonal. Det finns 

enligt Parchman och Burge (2002) ett tydligt tecken på samband mellan kvalité på 

diabetesvården och kontinuitet. Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) styrker vikten av 

kontinuitet i vården såsom att personen får möta samma vårdpersonal. Viktiga förutsättningar 

för detta är att personen har en egen vårdpersonal, såsom till exempel diabetessjuksköterska, 

som ansvarar för personens helhetsvård. Kontinuitet i vården bidrar till individualitet, trygghet 

och uppmärksamhet för personens livsvärld. Travelbee (1971) menar, för att uppnå en 

vårdrelation behöver sjuksköterskan och personen genomgå en kontinuerlig 

interaktionsprocess där roller har en minimal betydelse.  

 

Personer med typ 2 diabetes upplevde det som viktigt att de fick vara delaktiga i 

diabetesvården. I resultatet visas vidare att vissa personer upplevde att de 

behandlingsstrategier som vårdpersonalen utformade, inte alltid var den bäst lämpade för 

personernas situation och att de upplevde det negativt att inte få vara delaktiga i vissa beslut 

rörande behandling. Detta medförde en känsla av att sjukvården inte alltid var behjälplig. 

Dahlberg m.fl. (2003) skriver att det är viktigt att personen blir sedd som en unik person för 

att han/hon ska kunna känna sig delaktig i vården. Kalkas och Sarvimäki (1996) menar att 

teorier och handlingsmodeller inom vården inte ska användas rutinmässigt då dessa kan 
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hindra vårdpersonalen från att möta personens individuella behov och allt ansvar skjuts då 

över på den professionella vårdpersonalens sida. I sin professionella roll har vårdpersonalen 

en skyldighet att i den mån det är möjligt uppfylla en persons behov för att upprätthålla 

välbefinnande och hälsa. Dock finns det ingen möjlighet från vårdpersonalens sida att 

tillgodose personens alla önskemål. Kalkas och Sarvimäki (1996) menar vidare att en 

vårdrelation ska vara äkta och beslut om omvårdnad ska diskuteras och göras gemensamt 

mellan vårdpersonal och person. Dahlberg m.fl. (2003) tar upp vårdlidande vilket kan skapas 

då personen inte blir sedd eller hörd och på så sätt blir utestängd från sitt eget vårdande. Detta 

kan resultera i en känsla av att bli förolämpad och förödmjukad.  
 
I föreliggande studies resultat framkommer vidare att personer med typ 2 diabetes upplevde 

det som viktigt att vårdpersonalen respekterade och såg personen som unik och inte bara 

fokuserade på personens sjukdom. Detta gav en känsla av värdighet. Vissa personer upplevde 

dock att vårdpersonalen fokuserade på sjukdomen och att personen på så sätt glömdes bort. 

Dahlberg m.fl. (2003) betonar vikten av att vårdpersonalen inte enbart se till den sjukes 

problem utan ser personen som en individ. Travelbee (1971) styrker, att sjuksköterskans 

uppgift är att se personen som en unik person med en unik situation och med egna behov. 

Även Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) uttrycker att det i en vårdsituation är hela 

personen som vårdas och inte enbart sjukdomen.  

 

Resultatet visar även att den vårdande relationen var betydande för hur personer med typ 2 

diabetes upplevde bemötandet. Bekräftelse från vårdpersonalen, bra kommunikationsförmåga 

mellan vårdpersonal och personen i fråga upplevdes som viktiga delar i det personliga mötet. 

Williams (1998) påvisar i sin studie att god kommunikation mellan personer med diabetes typ 

2 och vårdpersonal resulterar i god diabetesvård. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) är det 

väsentligt att vårdpersonalen har inlevelseförmåga, bemöter personen med integritet och 

värdighet samt ger personen bekräftelse. Genom bekräftelse från vårdpersonalen kan personen 

slappna av i mötet med vårdpersonalen. Bekräftelse bidrar även till att personen känner sig 

som en unik och viktig person. Dahlberg m.fl. (2003) menar vidare att det är viktigt att 

vårdpersonalen lyssnar på personen och försöker förstå personens sätt att kommunicera. 

Travelbee (1971) framhäver värdet av kommunikation mellan sjuksköterska och person. 

Travelbee (1971) menar vidare att kommunikation är förutsättningen för att skapa en god 

vårdrelation där sjuksköterskan ska lära känna och tillgodose personens behov. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att vägledning och undervisning från vårdpersonalen 

bidrog till att personer med diabetes typ 2 fick sjukdomsinsikt, kunskap om sjukdomen och 

blev uppmärksammade på egna brister i egenvården. Detta medförde ett förbättrat 

självförtroende och välbefinnande. Enligt Socialstyrelsen (2001) har vårdpersonalen en viktig 

uppgift i att ge undervisning till personer med diabetes typ 2 så att dessa så bra som möjligt 

kan behärska sin sjukdom. Gillard m.fl. (2004) menar att informativ vägledning kan leda till 

förbättrad egenvård för dessa personer. Målet med undervisning är att ge kunskap som hjälper 

personen att aktivt delta i behandlingen av sjukdomen (Selle, 2006). I en studie av Utz m.fl. 

(2006) framkommer det att brist på information kan vara ett hinder för effektiv egenvård. 

Enligt Attvall och Lorenz (1997) ska undervisning vara en självklar metod i 

diabetesbehandlingen och tillräckligt med tid bör ges till detta. Det framkommer i resultatet 

att personer med typ 2 diabetes upplevde att en individanpassad information var viktigt och 

medförde en känsla av kontroll. I resultatet uppvisas även att personer fick information ej 

avsedd för deras individuella behov och att dålig undervisning gjorde att de nedvärderade sig 

själva. Selle (2006) pekar på att undervisning från vårdpersonal bör planeras så att den 

anpassas efter personens behov och resurser.  
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Stöd från vårdpersonalen resulterade i en känsla av kontroll och säkerhet för personer med typ 

2 diabetes i deras livssituation. Stöd var ett bra hjälpmedel för att öka självständigheten i 

egenvården. Berne (2006) påtalar att stöd och råd från vårdpersonal är viktigt för att personer 

med typ 2 diabetes ska kunna hantera sin egenvård. Peplau (1988) menar att genom 

handledning och stöd ger sjuksköterskan personen resurser att själv handskas med sina 

problem. Travelbee (1971) anser att stöd från sjuksköterskan kan lindra en persons lidande.  

 
I föreliggande studies resultat framkommer även att ett gott samarbete mellan personer med 

diabetes typ 2 och sjukvården var viktigt för att ge en känsla av säkerhet i 

sjukdomssituationen. Enligt Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) utgår vården från att 

personen och vårdpersonalen tillsammans utnyttjar sina resurser och färdigheter för att ge 

personen ett ökat välbefinnande. Samarbete mellan vårdpersonal och personer med typ 2 

diabetes medför en förståelse och ökad motivation i egenvården (Colin m.fl., 1996). Heisler 

m.fl. (2003) menar att risken för komplikationer minskar då samarbetet mellan personer med 

diabetes typ 2 och vårdpersonal fungerar tillfredsställande. Resultatet visar att kommunikation 

mellan olika vårdinstanser var viktigt då det ökade tryggheten i diabetesvården för personer 

med typ 2 diabetes. Dock upplevdes ofta dålig kommunikation mellan vårdinstanser som 

vanligt. Enligt Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) ger samarbete mellan olika vårdinstanser 

personer en mer sammanhängande vård vilket underlättar för vårdpersonalen att bejaka 

personens livssituation och öka tryggheten för honom/henne.  

 

Resultatet visar vidare att sjukvårdens kontroller gav personer med diabetes typ 2 en känsla av 

säkerhet, minskad ångest, ökad motivation till att sköta sin egenvård och en förståelse för sin 

sjukdom. Berne (2006) menar att sjukvårdens rutinkontroller är viktigt för att behandling ska 

kunna sättas in i tid samt är avgörande för framtida prognos. Kontrollerna ska ske regelbundet 

beroende på personens individuella behov.  

 

I resultatet framkommer även att vissa av vårdpersonalens mål med behandling inte alltid 

stämde överens med personens. Vårdpersonalens mål sågs ofta som omöjliga och oönskade av 

personer med diabetes typ 2. Enligt Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) ska personen 

betraktas som ett subjekt. Detta innebär att vårdpersonalen skall ta hänsyn till personens egna 

önskemål och ge personen valfrihet och rätt att ta ansvar för sig själv. Attvall och Lorenz 

(1997) menar att personers vilja och känslor måste bejakas vilket kan ge förutsättningar till ett 

förändrat beteende. Detta i sin tur kan leda till att behandlingsmål kan uppnås. 

 

Det visas även i resultatet att vissa personer med diabetes typ 2 upplevde att vissa av 

vårdpersonalen hade bristande kunskap om sjukdomen diabetes typ 2 vilket resulterade i ett 

tvivel på det stöd som erbjöds från vårdpersonalen. Däremot upplevdes vårdpersonal med 

specialutbildning inom området som behjälplig. I resultatet visas slutligen att auktoritära 

förmaningar från vårdpersonalen kunde medföra en känsla av att vara mindre värd. Dahlberg 

m.fl. (2003) påtalar att genom förmaning kan fokus på personens behov tappas. Detta 

resulterar i en känsla av att vara negligerad vilket kan ses som en form av vårdlidande.  

 

Slutsats 
Det viktiga är att personens kontakt med sjukvården individanpassas. Då det annars finns risk 

för att kontakten resulterar i upplevelser som kan kopplas till lidande. Tillgänglighet, 

kontinuitet, delaktighet, kunskap samt stöd utgör väsentliga faktorer för att kontakten med 

sjukvården ska upplevas som tillfredsställande för personer med typ 2 diabetes. Trots olika 

sjukvårdsystem i Storbritannien, Sverige och USA är likheterna vad gäller upplevelsen av 
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kontakten med sjukvården påfallande. Vårdrelationen mellan personen och vårdpersonal intar 

en central plats.  

 

Majoriteten av tidigare forsning inom ämnesområdet har inriktats mot personers upplevelser 

av kontakten med sjukvården i industriländer. Därför vore det intressant att med ny forskning 

belysa hur personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården i ett antal 

utvecklingsländer. Det vore även intressant att belysa skillnader och likheter mellan industri- 

och utvecklingsländer inom föreliggande studies ämnesområde.  
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Hörnsten, Å., Sandström, 

H., & Lundman, B. 
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Artikel 1 

Personal understanding of 

illness among people with 

type 2 diabetes. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2004 

Syftet med studien var att 

beskriva de personliga 

förstålelserna av 

sjukdomen hos personer 

med diabetes typ 2. 

Studien genomfördes som 

berättande intervjuer av 44 

personer med diabetes typ 

2 i åldrarna 47- 80 år. 

Deltagarna valdes ut från 

fyra vårdcentraler. 

 

Studien visar att personlig 

förståelse av att leva med 

diabetes typ 2 är viktig för god 

omvårdnad. 

 

Kvalitetsbedömning: God 

 

Phillips, A. 

Storbritannien 

Artikel 2 

Experiences of patients 

with type 2diabetes 

starting insulin therapy 

Nursing Standard 

2007 

Syftet med studien var att 

belysa upplevelsen hos 

personer med typ 2 

diabetes som bytte till 

insulin behandling. 

Studien genomfördes med 

intervjuer av åtta personer 

som hade diabetes typ 2. 

Många kände att beskedet om 

insulinbehandling kom som en 

chock. De kände sig inte 

delaktiga i beslutet om 

behandling. God information 

var en viktig del i egenvården. 

 

Kvalitetsbedömning: God 

Pooley, C. G., Gerrad, C., 

Hollis, S., Morton, S., 

& Astbuty, J. 

Storbritannien 

Artikel 3 

”Oh it’s a wonderful 

practice…you can talk to 

them”: a qualitative study 

of patients’ and health 

professionals’ views on the 

management of type 2 

diabetes 

Health and Social 

Care in the 

Community 

2001 

Syftet med studien var att 

undersöka hur personer 

med typ 2 diabetes och 

vårdpersonal upplevde 

skötseln av diabetes typ 2.  

Studien genomfördes med 

intervjuer av 47 personer 

som hade typ 2 diabetes, 

samt 38 intervjuer med 

personer ur vården.  De 

utvalda var över 50 år.   

Studien visar att personer med 

typ 2 diabetes och vårdpersonal 

upplever brist på tid vid vård 

tillfället som det största 

problemet vid diabetesvård. 

Det framkommer även att 

personer med typ 2 diabetes har 

förståelse för det egna ansvaret 

vid egenvård. 

 

Kvalitetsbedömning: Medel 



 

Edwall, L.-L., Hellström, 

A.-L., 

Öhrn, I., & Danielsson, E. 

Sverige 

Artikel 4 

The lived experience of the 

diabetes nurse specialist 

regular check-ups, as 

narrated by patients with 

type 2 diabetes. 

Journal of 

Clinical Nursing 

2008 

Syftet med studien var att 

belysa upplevelsen av 

regelbundna 

diabeteskontroller hos 

personer med typ 2 

diabetes. 

Studien genomfördes med 

berättande intervjuer med 

tio kvinnor och tio män 

som hade typ 2 diabetes. 

Studien visar att vägledning, 

tillgänglighet och stöd vid 

diabetesvård ledde till trygghet 

och tillfredsställelse. 

 

Kvalitetsbedömning: Bra 

Rayman, K. M., & Ellison, 

G. C. 

USA 

Artikel 5 

Home Alone: The 

experience of women with 

type 2 diabetes who are 

new to intensive control. 

Health Care for 

Women 

International 

2004 

Syftet med studien var att 

belysa upplevelsen av att 

lära sig egenvård hos 

kvinnor med typ 2 

diabetes. 

Studien genomfördes i 

form av intervjuer av 14 

kvinnor med typ 2 diabetes 

i åldrarna 35-75 år. 

Kvinnorna var antingen 

nyligen diagnostiserad 

med sjukdomen eller 

nyligen antagna till 

experthjälp.  

Studien visar att kvinnor med 

typ 2 diabetes som upplevde 

problem med egenvård la 

skulden på sig själva. De kände 

att de inte kunde ta upp 

känslomässiga upplevelser med 

vårdpersonalen. 

 

Kvalitetsbedömning: Bra 

Hörnsten, Å., Lundman, B., 

Selstam Kihl, E., & 

Sandström, H. 

Sverige 

Artikel 6 

Patient satisfaction with 

diabetes care. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2005 

Syftet med studien var att 

belysa erfarenheterna av 

mötet med klinisk 

verksamhet hos personer 

med typ 2 diabetes. 

Studien genomfördes 

genom berättande 

intervjuer av 44 personer 

med typ 2 diabetes i 

åldrarna 40-80 år. Vid 

analysen användes 

Granheim och Lundmans 

kvalitativa analysmetod.  

Studien visar på ett samband 

mellan vårdpersonalens 

bemötande och tillfredsställelse 

hos personer med typ 2 

diabetes.  

 

Kvalitetsbedömning: Bra 



 

 
Lawton, J., Pary, O., Peel, 

E., 

& Douglas, M. 

Storbritannien 

Artikel 7 

Diabetes service provision: 

a qualitative study of 

newly diagnosed type 2 

diabetes patients’ 

experience and views.  

Diabetic 

Medicine  

2005 

Syftet med studien var att 

utforska upplevelsen och 

synen på diabetesvården 

hos personer med typ 2 

diabetes.  

Studien genomfördes med 

intervjuer av 40 personer 

med nydiagnostiserad 

diabetes typ 2. I studien 

deltog 21 män och 19 

kvinnor i åldrarna  

mellan 21-71 år.  

Studien visar att personerna 

med typ 2 diabetes var 

tillfredsställda med 

diabetesvården. Många ansåg 

att de saknade kunskap och 

självförtroende till att sköta sin 

diabetes i vissa situationer och 

behövde en god tillgång till 

professionell vårdkontakt.   

 

Kvalitetsbedömning: God 

Nagelkerk, J., Reick, K.,  

& Meengs, L.  

USA 

Artikel 8 

Perceived barriers and 

effective strategies to 

diabetes self-management. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2006 

Syftet med studien var att 

beskriva hinder och 

effektiva strategier för 

egenvård hos vuxna med 

typ 2 diabetes. 

Studien genomfördes 

genom fokusgrupper  

där 24 personer med typ 2 

diabetes deltog. Det var 12 

män och 12 kvinnor i 

åldrarna 50-78. 

Studien visar att hinder för 

egenvården var brist på 

kunskap och förståelse samt 

frustration. Det kommer även 

fram att effektiva metoder för 

egenvård var: samarbete, 

positiv attityd och stöd. 

 

Kvalitetsbedömning: Medel 

Naithani, S., Gulliford, M., 

& Morgan, M. 

Storbritannien 

Artikel 9 

Patients´ perceptions and 

experiences of ´continuity 

of care´ in diabetes. 

Health 

Expectations 

2006  

Syftet med studien var att 

belysa erfarenheterna och 

värdet av kontinuitet i 

diabetesvården. 

Studien genomfördes med 

intervjuer av 25 personer 

med typ 2 diabetes. Det 

var 17 män och 8 kvinnor.  

Studien visar på att kontinuitet 

i diabetesvården var en viktig 

faktor till välbefinnande för 

personer med typ 2 diabetes. 

Problem i kontinuiteten 

berodde ofta på dåligt 

samarbete mellan olika 

sjukvårdsystem och den stora 

variationen i patientens behov.  

 

Kvalitetsbedömning: God 



 

BILAGA 3 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

enheter 

Koder Kategorier Subkategorier 

Patients…repeatedly 

stressed the importance 

of having sufficient time 

during consultations to 

ask questions.  

Tillräckligt med tid 

och att kunna ställa 

frågor vid 

sjukdomskontakt 

upplevdes viktigt. 

Tillräckligt med 

tid 

Upplevelsen av 

mötet med 

sjukvårdsystemet 

och 

vårdpersonalen 

Tillgänglighet 

Patients preferred to see 

the same person each 

time they attended a 

clinic. 

 

Patienterna föredrog 

att träffa samma 

person då de besökte 

en klinik. 

Kontinuitet Upplevelsen av 

mötet med 

sjukvårdsystemet 

och 

vårdpersonalen 

Kontinuitet 

The decision to convert 

to insulin therapy did 

not appear to have been 

discussed with the 

participants. In some 

cases the attitude of 

healthcare professionals 

was not helpful. 

Beslutet att påbörja 

insulinbehandling 

hade inte diskuterats 

med patienterna och 

ibland kändes inte 

sjukvården som 

behjälplig. 

Beslut utan 

diskussion 

Upplevelsen av 

mötet med 

sjukvårdsystemet 

och 

vårdpersonalen 

Delaktighet 

Being confirmed was an 

important positive force 

in the health 

confirmation and 

evaluation of god or bad 

daily habits.  

Att bli bekräftad hade 

positiv inverkan på 

vanor i det dagliga 

livet 

Positiv bekräftelse Upplevelsen av 

mötet med 

sjukvårdsystemet 

och 

vårdpersonalen 

Bemötande 

Patient were inspired 

and empowered by 

reliable expert advice 

where they received 

trust-filled health 

support and a feeling of 

supervision in managing 

the disease. Thereby 

strengthening self-

confidence and gaining 

new power to manage 

the disease.  

Pålitliga råd från 

sjukvården ledde till 

självförtroende och 

inspiration att hantera 

egenvården. 

Pålitliga råd Upplevelsen av 

sjukvårdens 

insatser 

Stöd och 

undervisning 

Participants also 

reported uncoordinated 

care between their 

primary care provider 

and the hospital.  

Patienter upplevde 

dålig kontakt mellan 

primärvård och 

allmänvård. 

Dåligt samarbete Upplevelsen av 

sjukvårdens 

insatser 

Samarbete  

The experience of 

having disease control 

created a feeling of 

independence and in that 

situation DNS routine 

check-ups felt less 

important and 

sometimes unnecessary. 

Att ha kontroll över 

sjukdomen innebar en 

känsla av 

självständighet. Vilket 

innebar att vikten av 

distrikssköterskans 

rutinkontroller 

minskade. 

Vikten av 

rutinkontroller 

Upplevelsen av 

sjukvårdens 

insatser 

Kontroller och 

behandling 



 

They expressed fear of 

emergencies requiring 

care at their local 

hospitals, witch they 

viewed as lacking staff 

with knowledge and 

expertise in intensive 

diabetes management.  

De uttryckte rädsla för 

att behöva akutvård på 

lokala sjukhus då de 

betvivlade kunskapen 

hos denna personal. 

Betvivla kunskap 

hos vårdpersonal 

Upplevelsen av 

sjukvårdens 

kompetens 

 

 




