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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Diabetes typ II ökar i alla delar av världen. Ökningen beror på att människor 

framförallt i västvärlden har valt att leva med en alltmer bekväm livsstil. Sjukdomen har inget 

bot utan behandlas med livsstilsförändringar. Att förändra sin livsstil görs inte över en dag 

utan bör genomföras dagligen med kostförändringar och fysisk aktivitet. Diabetes typ II 

påverkar patientens fysiologiska kropp med t.ex. symtom och komplikationer, men även 

upplevelsen av att leva med sjukdomen. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelse leva med diabetes typ II. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera tio vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet av studien visade att patienter upplevde att det var svårt att integrera 

behandlingen d.v.s. tränings- och kostvanor i vardagen. För att lyckas hantera sjukdomen 

behövdes stöd både från hälso- och sjukvården och närstående. Dessutom upplevdes en känsla 

av att vara annorlunda och utanförskap bland människor, framförallt sina närstående.  

Slutsats: Studien visade att patienterna upplevde en svårighet i hanteringen av sjukdomen. 

Med hjälp av stöd, kunskap och inspiration av allmänsjuksköterskan så underlättades den 

dagliga kampen mot diabetes typ II.  
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INLEDNING 
Flera kurser om vårdvetenskap har varit en del i sjuksköterskeutbildningen och dessutom 

olika kurser i medicin- och sjukdomskunskap. Dessa är två viktiga aspekter under 

utbildningen, dock integreras de inte. Under de olika föreläsningarna om diabetes typ II 

väcktes en nyfikenhet om hur patienterna upplever sin sjukdom. Därför ska föreliggande 

studie sammanställa ny kunskap om hur vårdvetenskap kan appliceras på patienterna med 

sjukdomen diabetes typ II, utan att fysiologin ska få ta överhand.  

 

BAKGRUND 
Prevalens av diabetes typ II 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) har antalet människor med diabetes ökat från 

108 miljoner år 1980 till 422 miljoner år 2015, varav 80 % har diabetes typ II (Ericson & 

Ericson, 2013). Nationella Diabetes-Registrets årsrapport för år 2015 (NDR, 2016) 

rapporterar att över 320 000 människor i Sverige har diabetes typ II.  

 

Vad är diabetes typ II och varför uppstår det? 

Flera studier i Sverige och andra länder i västvärlden, visar att många patienter som får 

diagnosen diabetes typ II inte vet riktigt vad sjukdomen innebär och vad som händer i 

kroppen (Stuckey et al., 2014; Holmström & Rosenqvist, 2005; Hörnsten, Sandström & 

Lundman, 2004). Idag finns ingen fastställd orsak till vad diabetes typ II beror på, dock finns 

ett samband med ärftlighet och livsstil (1177 Vårdguiden, 2016). Livsstilen spelar stor roll för 

utvecklingen av diabetes typ II, framför allt riskfaktorerna minskad fysisk aktivitet samt kost 

med hög fett- och sockerhalt som resulterar i övervikt och fetma (Ericson & Ericson, 2013). 

Riskfaktorerna ökar framför allt i västvärlden på grund av den alltmer bekväma livsstilen 

(Ericson & Ericson, 2013). Sjukdomen innebär att kroppens celler blir insulinresistenta vilket 

betyder att cellerna har svårt att nyttja det insulin som finns. Kroppen vill bli av med det höga 

blodsockret och till en början ökar därför insulinproduktionen från bukspottskörteln. Tillslut, 

efter ungefär tio till femton år orkar inte kroppen producera så hög dos insulin som tidigare 

och det uppstår insulinbrist. Eftersom kroppen fortfarande producerar en liten mängd insulin 

vid diabetes typ II kallades först sjukdomen för ”mild diabetes” eller ”åldersdiabetes”. När det 

inte finns tillräckligt mycket med insulin i förhållande till mängden blodsocker så uppkommer 

de smygande, men typiska diabetessymtomen som beror på högt blodsocker (Ibid).  

 

Symtom 

De som så småningom diagnostiseras med diabetes typ II söker sjukvård på grund av de 

vanligt förekommande diabetessymtomen. Vid högt blodsocker uppkommer både fysiska och 

psykiska symtom som ökad törst, ökad urinmängd, tunga eller svaga ben, trötthet, 

nedstämdhet, humörsvängningar och orkeslöshet (Hörnsten, Jutterström, Audulv & Lundman, 

2011; 1177 Vårdguiden, 2016). De människor som inte upplever några typiska 

diabetessymtom upptäcker vanligen sjukdomen via hälsoundersökningar som genomförs av 

sjuksköterskor (Hörnsten et al., 2011).  

 

Behandling 

Behandlingen för diabetes typ II ska leda till att blodsockervärdet ska ligga inom 

normalgränsen och därmed reducera de upplevda symtomen. I nuläget finns inget bot mot 

diabetes typ II utan sjukdomen behandlas utifrån hörnstenarna: kostförändring, ökad fysisk 

aktivitet, god egenvård och eventuellt medicinsk behandling (Ericson & Ericson, 2013). De 

kostförändringar som förespråkas är att äta mindre socker- och fetthaltig kost och istället äta 

mer frukt, grönsaker, rotfrukter, fisk och nötter (1177 Vårdguiden, 2015). Kost och fysisk 



 

2 
 

aktivitet har ett starkt samband för att minska övervikt, minska blodsockernivån, öka 

insulinkänsligheten och ge en känsla av välbefinnande. Därmed motverkas insulinresistensen 

och symtomen reduceras (1177 Vårdguiden, 2015; Ringsberg, 2014).  

 

Behandlingen av sjukdomen följs inte när patienter inte är delaktiga i sin vård. Det inträffar 

när patienterna upplever att vårdpersonal inte behandlar dem som en människa utan som en 

sjukdom eller ett symtom (Eldh, 2014; Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna upplever till 

skillnad en positiv känsla till vårdpersonal när de tar sig tid till att prata, uppmuntrar, 

individanpassar och gör dem delaktiga i sin vård (Henderson, Wilson, Roberts, Murit & 

Crotty, 2014). Är patienterna delaktiga i sin vård så tar de lättare till sig kunskap som de har 

fått av vårdpersonal. Kunskapen används som redskap för att klara av behandlingen i 

vardagen. Alla patienter använder kunskapen olika utifrån vart i livet de står samt vad de har 

för egna värderingar, vilket innebär att alla patienter har olika förutsättningar (Eldh, 2014; 

Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Komplikationer och konsekvenser av diabetes typ II  

Patienter med diabetes typ II beskriver en rädsla för de komplikationer som de kan tänkas 

möta i framtiden (Carolan, Holman & Ferrari, 2015; Hood, Huber, Gustaffson, Scambler & 

Asimakopoulou, 2009). De långsiktiga komplikationer som kan förekomma är åderförfettning 

i blodkärl, fotproblem (så kallad diabetesfot), försämrad syn och sexuella problem (1177 

Vårdguiden, 2016; Ericson & Ericson, 2013). Anledningen till att komplikationerna uppstår är 

för att kroppens vävnader, i synnerhet blodkärlen inte klarar av högt blodsocker i det långa 

loppet (Ericson & Ericson, 2013). Diabetes typ II påverkar patientens liv på många sätt och 

patienterna kan heller inte ta en dag ledigt från sjukdomen utan den är en daglig kamp (NDR, 

2016). Kampen spelar också roll ekonomiskt då patienter anser att det är kostsamt med t.ex. 

nyttig mat och fotvård som är en del i hanteringen av sjukdomen (Henderson et al., 2014). 

Diabetes typ II är en komplicerad sjukdom som ställer höga krav på patientens eget ansvar 

och prioriteringar och påverkar således inte bara den fysiologiska kroppen (Ericson & 

Ericson, 2013; Kneck, Klang och Fagerberg, 2011). Eftersom sjukdomen diabetes typ II och 

vårdvetenskapens patientperspektiv inte integrerats under utbildningen väljer författarna till 

föreliggande studie att fördjupa kunskapen om patienternas upplevelse av sjukdomen. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen i föreliggande studie utgår från vårdvetenskapen. 

Vårdvetenskap definieras som en vetenskaplig ansats med patienten i fokus, vilket kallas att 

använda patientperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientperspektivet används för att 

det är en stabil grund för vårdpersonal eftersom att vårdpersonal själv ska kunna förstå hur 

patienten upplever sin specifika situation (Ibid.). 

 

För att optimalt kunna beskriva patienters upplevelse används vårdvetenskapens fördjupning 

av patientperspektivet, d.v.s. ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att vårdande måste byggas 

på insikten om hur sjukdomen påverkar upplevelsen av mening och sammanhang i sin 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ta hänsyn till patientens livsvärld innebär att 

vårdpersonal bör försöka förstå hur det upplevs för den enskilda patienten i sin situation – 

d.v.s. hur det är att vara sjuk och vad som kan ge en känsla av att må bra. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör därför sätta sig in i patienten med diabetes typ II:s livsvärld och hur 

sjukdomen påverkar vardagen. För att ytterligare beskriva patienters upplevelse att leva med 

diabetes typ II kommer livsvärldsbegreppen hälsa, levd kropp och vårdlidande influera 

studien.  
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Hälsa 

Hälsa är hälso- och sjukvårdens mål (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet hälsa är ett 

komplext samt mångtydigt fenomen som förstås på olika sätt och som betyder olika från 

människa till människa. Därför kan det som upplevs vara hälsa för en människa vara olika en 

annan människas upplevelse av hälsa d.v.s. hälsa kan inte objektifieras. En känsla av hälsa 

upplevs när människan är i jämvikt med livet (Ibid.). Känslan av jämvikt kan rubbas när 

människan drabbas av en sjukdom som diabetes typ II. Dock kan inte hälsa endast ses som 

frånvaro av sjukdom. Människan kan trots långvarig sjukdom, som diabetes typ II uppleva 

hälsa genom exempelvis bra relationer till närstående, kunna jobba, känna ett eget ansvar över 

sitt liv samt kunna genomföra olika livsprojekt. Livsprojekt kan t.ex. vara att kunna hantera 

sitt blodsocker eller att fira sin födelsedag (Ibid.). 

 

Levd kropp 

Levd kropp kan beskrivas som människans subjektiva kropp fylld med minnen, erfarenheter 

och känslor men också den fysiologiska och objektiva kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Människans levda kropp kan aldrig frånses eller separeras från människan eftersom individen 

är sin kropp. Oftast börjar reflektionen över den levda kroppen vid långvarig sjukdom då 

kroppen blir ett hinder istället för tillgången till livet. Diabetes typ II påverkar inte endast den 

objektiva kroppen med t.ex. blodsockerförhöjning och olika symtom utan påverkar de 

subjektiva upplevelserna som t.ex. människans känsloliv och den nya synen på sig själv och 

sin kropp (Ibid.). 

 

Vårdlidande 

Patientens hälsoprocess – en resa mot hälsa är vad hälso- och sjukvården ska sträva efter. Om 

patientens resa eller hälsoprocess inte får den hjälp eller stöttning som behövs av vårdpersonal 

kan vårdlidande uppstå för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdlidandet är en onödig 

upplevelse av lidande för patienten och ska alltid förhindras. Vårdlidande kan vara 

exempelvis att inte få tillräckligt med information om sjukdomen diabetes typ II, att inte bli 

respekterad av vårdpersonal eller att en vårdskada uppstår (Ibid.). I hälso- och sjukvården är 

patienter med diabetes typ II redan i underläge på grund av vårdbehovet (Willman, 2014; 

Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Diabetes typ II är en sjukdom som uppstår på grund av en alltmer bekväm livsstil som 

exempelvis minskad fysisk aktivitet och ökat intag av fett- och sockerhaltig kost som 

resulterar i övervikt. Antalet människor som insjuknar i diabetes typ II ökar framför allt i 

västvärlden. Sjukdomen behandlas genom kostförändring, fysisk aktivitet, egenvård samt 

eventuellt medicinsk behandling.  Får patienten inte vara delaktig i sin vård resulterar det i att 

de inte tar till sig kunskap och att behandlingen inte följs. Då kan konsekvenser uppstå av 

sjukdomen som patienterna upplever en rädsla för. Allmänsjuksköterskan måste veta 

patientens upplevelse, värderingar samt vart patienten befinner sig i livet för att hjälpa 

patienten att uppnå hälsa. Forskning fokuserar oftast på den fysiologiska kroppen gällande 

diabetes typ II och patienternas upplevelser förbises. Därför ska författarna till föreliggande 

studie sammanställa resultat från studier om upplevelsen av att leva med diabetes typ II. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelser av att leva med diabetes typ II. 
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METOD  
En induktiv studie med kvalitativ ansats användes vilket innebär att fördjupa kunskapen inom 

det valda fenomenet d.v.s. hur diabetes typ II upplevs (Dahlborg Lyckhage, 2012). Studien 

utgår från vårdvetenskapens patientperspektiv vilket är relevant då det är patienternas 

upplevelse som ska beskrivas. Metoden valdes för att fånga patienternas subjektiva 

upplevelser av diabetes typ II.  

 

Datainsamling 

Föreliggande studie baseras på vetenskapliga originalartiklar. Vetenskapliga artiklar innebär 

att artikeln ska ha varit utsatt för bedömning av forskare eller forskargrupp för att bedöma om 

forskningen är relevant för området samt bidrar med ny kunskap, vilket kallas peer-reviewed 

(Segesten, 2012). I studien har artiklar som har blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

använts som exempelvis Scandinavian Journal of Caring Sciences.  

 

Tre olika databaser valdes för att täcka olika aspekter av ämnet (Östlundh, 2012). Dessa tre 

var: Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Cinahl har omvårdnad som domän, PubMed har en 

medicinsk domän medan PsycINFO har psykologi som domän (Forsberg & Wengström, 

2003). Dessutom användes databasen Ulrichsweb som kan ge detaljerad information om de 

vetenskapliga artiklarna, t.ex. om de är peer-reviewed, vilket årtal de kom ut samt vilken 

tidskrift som publicerat artikeln. (Ulrichsweb, 2016). Efter den totala insamlingen av artiklar 

granskades de återigen i Ulrichsweb för att minimera risken att artiklar som inte var 

vetenskapliga skulle inkluderas i studien.  

 

En informationssökning gjordes för att lära känna varje databas och dess funktioner 

(Östlundh, 2012). De olika databaserna har en specifik ämnesordlista eller thesaurus som kan 

beskrivas som en hierarkiskt ordnad ämnesordlista. I Cinahl användes ämnesordslistan Cinahl 

Headings, i PubMed användes MESH-termer och i PsycINFO användes PsycINFO:s specifika 

thesaurus. De specifika thesaurus användes för att identifiera de sökord som används för 

respektive databas. Sökorden skrevs sedan ner i en tankekarta (mindmapping) för respektive 

databas för att en systematisk sökning skulle kunna göras. Tankekarta kan beskrivas som en 

slags arbetsplan som är första steget för att kunna genomföra en strukturerad 

informationssökning (Ibid.). Efter identifikation och mindmapping av sökorden påbörjades 

den systematiska litteratursökningen (bilaga 1). 

 

Den systematiska sökningen bestod av teknikerna trunkering och boolesk söklogik (Östlundh, 

2012). Databaser söker inte på böjningsformer av ett ord och därmed har ett trunkeringstecken 

lagts till (*) för att inte relevanta studier skulle missats. Exempel på trunkering är stud* 

(study, studying, studies). Boolesk söklogik användes vilket innebär att om sökorden skulle 

ha samband lades (AND) till. Skulle sökorden inte ha något samband lades (NOT) till. 

Boolesk söklogik kunde enbart användas i Cinahl och PsycINFO (Ibid.).  

 

Sökord i databaser  

De sökorden som användes i Cinahl var: Diabetes Mellitus, Type 2, Sweden, Qualitative 

stud*, qualitative*, management, Patient*, NOT Type I, Self care*, Interview*. 

 

De sökord som användes i PsycINFO var: Diabetes Mellitus, Type 2, Qualitative stud*, Life*. 

 

De sökord som användes i PubMed var: Diabetes Mellitus, Psychosocial, type 2.  

(se bilaga 1) 
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Urvalsförfarande  
Inklusionskriterier 

De utvalda artiklarna var kvalitativa och hade ett patientperspektiv, vilket gjorde att artiklarna 

kunde besvara syfte. Artiklarna som inkluderades var peer-reviewed. De inkluderade 

artiklarna var inte äldre än åtta år gamla då äldre material sällan är av intresse då forskning är 

en färskvara (Östlundh, 2012). 

 

Studier vars informanter var i vuxen ålder användes i föreliggande studie vilket enligt 

föräldrabalken (SFS:1949:381), 9§ definieras som när personen är från 18 år eller äldre. 

Endast artiklar från västvärlden inkluderades i studien vilket innefattar världsdelarna 

Nordamerika, delar av Europa och Australien (Huntington, 2006). 

 

Exklusionskriterier 

Ett exklusionskriterie var artiklar som inte berörde den västerländska befolkningen. Ett annat 

exklusionskriterie var artiklar som berörde fler sjukdomar än diabetes typ II eftersom det inte 

var studiens fokus. Artiklar som behandlade andra typer av diabetes än diabetes typ II såsom 

graviditetsdiabetes och latent autoimmune diabetes in the adult (LADA) exkluderades. 

Sekundär diabetes som beror på bukspottkörtelcancer, kronisk bukspottkörtelinflammation, 

sjukdomar som beror på hormonrubbning eller diabetes som beror på läkemedel 

exkluderades. 

 

Val av artiklar 

De systematiska sökningarna i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO avgränsades med 

boolesk söklogik och tillägg av fler sökord till ca 100 träffar, varefter artikeltitlarna lästes. 

När en artikel verkade relevant för syftet lästes abstract, därefter gjordes en översiktsläsning 

av artikeln och slutligen, om relevansen kvarstod genom alla steg inkluderades artikeln i 

studien (Östlundh, 2012). Varken en informationssökning eller en systematisk sökning i 

PubMed presenterade artiklar som inte redan fanns i Cinahl. Därmed användes inga artiklar 

från databasen PubMed. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att få fram ett trovärdigt resultat i föreliggande studie genomfördes en kvalitativ 

kvalitetsgranskning av studiens artiklar (Forsberg & Wengström, 2003) (bilaga 2). 

Granskningsmallen användes för att underlätta valet av artiklarna då de skulle ha god kvalitét 

(Friberg, 2012a).  Mallen skulle enligt Forsberg och Wengström (2003) användas som 

verktyg för att själva värdera om artiklarna hade tillräckligt god kvalitét för att inkluderas i 

studien. Den egna bedömningen om artiklarnas kvalité baserades framförallt på vilken metod 

som forskarna hade valt, typ av urvalsmetod, om de etiska aspekterna hade varit i beaktning 

samt hur resultatet presenterades. Samtliga inkluderade artiklar bedömdes ha god kvalité 

(bilaga 3) (Friberg, 2012a). 

 

Analys 
Insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ, manifest innehållsanalys som Evans (2002) 

beskriver. Analysmetoden valdes då den passar en kvalitativ studie som beskriver upplevelser 

av diabetes typ II. Evans (2002) analysmetod används vid redan bearbetad data som 

vetenskapliga originalartiklar. Innehållsanalysen underlättar att komma fram till ett resultat då 

nyckelord analyseras som sedan blir teman och subteman som beskriver upplevelsen av 

diabetes typ II. Flera nyckelfynd ur olika artiklar sammanslås till ett resultat (bilaga 4). 

Innehållsanalysen består av fyra steg – samla ihop material, identifiera de viktigaste 



 

6 
 

resultaten, komma fram till gemensamma teman och sedan beskriva fenomenet. Evans (2002) 

innehållsanalys beskrivs mer detaljerat nedan.   

 

Steg ett - datainsamling 

a. Det första steget innebär att bestämma vad som ska analyseras, i föreliggande studie är 

det vetenskapliga artiklar. Vilka typer av studier som ska inkluderas bestäms och 

skrevs sedan ned vilket kallas inklusionskriterier.  

b. Vetenskapliga artiklar som ska användas söks upp. Det görs genom sökningar i olika 

lämpliga databaser för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. I studien användes 

PsycINFO, PubMed och Cinahl.  

c. Urval av artiklar utifrån valda inklusionskriterier sker. Det är en process som innebär 

att de artiklar som hittas via sökningarna i databaserna inkluderas i studien utifrån 

inklusionskriterierna. Det leder till ett homogent urval utifrån de valda 

inklusionskriterierna, d.v.s. att alla artiklar berör upplevelsen av diabetes typ II. 

 

Steg två – identifiera nyckelfynd 

a. Upprepade läsningar av alla vetenskapliga artiklar. Det gjorde författarna till 

föreliggande studie var för sig för att få en individuell helhetsbild av artiklarna.  

b. Samla ihop ett resultat. Tillsammans skrev författarna ned de huvudsakliga resultaten 

från de olika artiklarna och färgmarkerade dem i en lista. Denna lista av nyckelfynd 

från de olika studierna gör att huvudresultaten klargörs. 

 

Steg tre – teman 

a. Listan över de huvudsakliga resultaten i de olika studierna granskades för att 

identifiera teman. Teman som berörde både skillnader och likheter i studiernas 

resultat uppmärksammades.  

b. Jämförelse av teman gjordes. De viktigaste resultaten från studierna grupperades 

och kategoriserades utifrån likheter och blev teman. 

c. Subteman identifierades utifrån de framträdande temana. Det gjordes genom en 

djupare förståelse av fenomenet. 

d. Granskning av analysen gjordes. Teman och subteman granskades igen för att 

tolkning av innehållet i varje tema är korrekt samt för att identifiera dess rimlighet 

och förenlighet.  

 

Steg fyra – beskriva fenomenet 

a. Resultatet skrevs ned och beskrevs. Varje tema som beskrevs kopplades an till 

studiens syfte och hade en genomgående ”röd tråd”. 

b. Formulering av analysen. Teman och subteman ska stödjas av originalstudierna, som 

t.ex. citat. 

 

Förförståelse 

Förförståelse innefattar tidigare teoretisk kunskap, erfarenheter samt förutfattade meningar 

(Lundman & Graneheim, 2012). I föreliggande studie har förförståelsen satts inom parentes i 

största möjliga mån. Det innebär att författarna till föreliggande studier var för sig analyserat 

objektivt och inte låta förförståelse, erfarenhet och åsikter visa sig. Anledningen till det är för 

att resultatet ska bli så objektivt som möjligt och inte präglas av författarnas syn på hur det är 

att leva med diabetes typ II.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien utgår från Helsingforsdeklarationen (2013) och dess riktlinjer om forskningsetiska 

aspekter. De fyra etiska aspekterna innebär att informanterna ska ha fått information, har 

samtyckt till att vara med i studien att data bevaras konfidentiellt och endast får användas för 

forskning. I praktiken innebar det att vetenskapliga artiklar som var godkända av en etisk 

kommitté användes. Den etiska kommittén har övervägt studiernas nytta i förhållande till 

risker för informanterna. I de fall ingen etisk kommitté benämns i de vetenskapliga 

originalartiklarna togs hänsyn till informanternas rättigheter utifrån Helsingforsdeklarationens 

(2013) fyra huvudkrav.  

 

RESULTAT 
Efter analysen framkom fyra teman och nio subteman. 

 

Teman Subteman 

Upplevelsen av motgångar med diabetes 

typ II 

Hanteringen av sjukdomen i vardagen 

Rädslan för konsekvenserna av sjukdomen 

 

Känslan av att vara annorlunda Rädsla för andras åsikter 

 

Utanförskap 

Motivationsfaktorer till att behandling 

följs eller inte följs 

 

 

Att ha kontroll över sitt liv 

Sjukdomen är inte första prioriteringen 

Familj och vänners betydelse 

Upplevelsen av att vårdas för diabetes typ 

II 

Positiva upplevelser med hälso- och 

sjukvården  

 

Negativa upplevelser med hälso- och 

sjukvården 

 

 

Upplevelsen av motgångar med diabetes typ II 

Hanteringen av sjukdomen i vardagen 

Diabetes typ II påverkade vardagen för patienterna på olika plan såsom hur de skulle hantera 

sjukdomen på jobbet och hur matvanorna skulle förändras (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010; 

Matthews, Peden & Rowles, 2009; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012; 

Rasmussen, Maindal, Livingston, Dunning & Lorentzen, 2015; Greenfield, Gilles, Porter, 

Shaw & Willis, 2011). Dessutom upplevde patienterna en svårighet när livet inte följde 

regelbundna mönster vilket i sin tur påverkade hanteringen av sjukdomen. Motgångar som 

spelade stor roll i hanteringen av sjukdomen var när betydande och oväntade händelser 

inträffade i patienternas liv som t.ex. skilsmässa eller bortgång av närstående.  

 

”My levels aren’t good at the moment. // Oh you know, just spent 12 months in Perth with my 

father dying, a lot of things have happened, just sort of dropped the ball a little bit” 

(Greenfield et al., 2011, s. 17). 

 

Matvanorna var en komplex del i hanteringen av sjukdomen. Patienterna måste ständigt tänka 

till en extra gång gällande vad de åt för att blodsockernivån skulle hållas jämn. Patienterna 

upplevde en orättvisa och svårighet gällande kosten, framförallt när andra människor t.ex. åt 
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sötsaker när de själva var tvungna att undvika det (Ahlin & Billhult, 2012; Matthews et al., 

2009; Smide & Hörnsten, 2009).  

 

En del patienter upplevde att fysisk aktivitet var någonting som de helst ville undvika i sin 

vardag. Den fysiska aktiviteten var en motgång då patienterna ansåg att det var orättvist att de 

måste träna när andra inte behövde det. Anledningar till att patienterna undvek den fysiska 

aktiviteten var för att de upplevde att det var dyrt med gymkort, en känsla av energilöshet, 

rädsla för skador samt för att de inte ville jämföra sig med ’smalare’ människor (Ahlin & 

Billhult, 2012; Smide & Hörnsten, 2009; Oftedal et al., 2010). Patienterna ansåg att träning i 

offentlig miljö var starkt förknippat med smala personer, vilket resulterade i att de upplevde 

en sårbarhet (Oftedal et al., 2010; Ahlin & Billhult, 2012). Trots de beskrivna upplevelserna, 

erkände många patienter att det endast var svepskäl för att de inte ville påbörja sin träning 

(Ibid.). 

 

Rädslan för konsekvenserna av sjukdomen 

Hanteringen av sjukdomen tog en vändpunkt för många patienter när de förstod allvaret med 

att ha högt blodsocker som kan leda till konsekvenserna; börja med insulininjektioner, 

synförändring, få en sämre livskvalité, amputationer av extremiteter eller att de kunde dö 

(Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2008). För att undvika de konsekvenser av sjukdomen 

som patienterna upplevde rädsla för, ansåg de att behandlingen måste följas varje dag 

(Matthews et al., 2009; Jutterström et al., 2012; Malpass, Andrew & Turner, 2008). Det 

innebar att de måste tänka över saker som påverkade blodsockret, exempelvis träning och 

kost.  

 

”I’m in control because fear made me control my diabetes” (Malpass et al., 2008, s. 260). 

 

Känslan av att vara annorlunda 

Rädsla för andras åsikter 

Patienterna upplevde en rädsla för att bli stigmatiserade av andra människor (Oftedal et al., 

2010; Savage, Dabkowski & Dunning, 2009; Ahlin & Billhult, 2012; Rasmussen et al., 2015). 

De var rädda att omgivningen såg att de hade diabetes typ II och att de skulle bli dömda av 

andra människor. Patienterna upplevde utsatthet framför allt på jobbet, gymmet, i hälso- och 

sjukvården, sociala sammanhang och bland vänner och familj. Detta på grund av att de trodde 

att andra människor förknippade sjukdomen med att vara lat, överviktig, att sjukdomen är 

patienternas eget fel och att det är en ålderssjukdom (Savage et al., 2009; Ahlin & Billhult, 

2012; Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010).  

 

”The fear of being judged as ’lazy’ or that diabetes was ’self-inflicted’ made them uncertain 

about how to relate and communicate with other people” (Rasmussen et al.,2015. s. 324) 

 

En del kommentarer som framför allt kom från vänner och kollegor handlade om att de ansåg 

att de inte hanterade behandlingen av sin sjukdom rätt t.ex. påpekande av matvanor. När det 

hände så upplevde patienterna att de var annorlunda än andra och kände sig stigmatiserade 

(Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010).  

 

Utanförskap 

Gemensamt för studierna var att patienterna upplevde en känsla av utanförskap i sociala  

sammanhang (Kneck, Klang & Fagerberg, 2012; Matthews et al., 2009; Allin & Billhult 

2012; Greenfield et al., 2011; Malpass et al., 2008). Känslan av utanförskap upplevdes oftast 

vid måltider med närstående eftersom maten och drycken inte passade diabeteskosten. 
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Dessutom fann patienterna det jobbigt när närstående hade köpt hem sockerfria kakor just för 

diabetiker eller när de själva valde att inte ta fikabröd till kaffet. Det fick dem att känna sig 

utanför gällande gemenskapen med andra människor.  

 

”Wherever you are, if you’re at a party or in all other situations, people sit and eat and I 

cannot. It’s tough” (Ahlin & Billhult, 2012. s. 42). 

 

Patienterna ansåg att nyckeln till att umgås med familj och vänner var att äta snacks och 

dricka alkohol. Att inte kunna göra det fick dem också att känna sig utanför (Malpass et al., 

2008; Greenfield et al., 2011). 

 

Motivationsfaktorer till att behandling följs eller inte följs 

Att ha kontroll över sitt liv 

Det fanns olika aspekter av motivation som gjorde att patienterna hade förändrat sin livsstil 

(Oftedal et al., 2010; Matthews et al., 2009; Jutterström et al., 2012; Kneck et al., 2012; 

Rasmussen et al., 2015; Malpass et al., 2008). En del patienter ansåg att den enda som kunde 

göra en förändring av livsstilen var de själva som hade kontroll över kroppen. Att lyssna på 

sin kropp, prioritera och väga fördelar mot nackdelar var ett sätt att hantera sin sjukdom 

dagligen (Jutterström et al., 2012; Savage et al., 2009; Oftedal et al., 2010; Kneck et al., 

2012). Att utöva fysisk aktivitet gav en känsla av välbefinnande, både fysiskt och psykiskt 

vilket blev en motiverande faktor till att fortsätta sin träning (Malpass et al., 2008; Oftedal et 

al., 2010). Förutom ökad fysisk aktivitet behärskade många patienter sina matvanor och följde 

kostråden. När de märkte resultat av livsstilsförändringarna upplevde patienterna att de hade 

kontroll, mådde bra samt upplevde en känsla av att kunna hantera sin sjukdom vilket blev en 

drivkraft för att fortsätta (Malpass et al., 2008; Greenfield et al., 2011; Jutterström et al., 2012; 

Oftedal et al., 2010).  

 

”If I had just carried on eating as I did it wouldn’t have got me anywhere, even if I did the 

exercise… exercise alone is not enough” (Malpass et al., 2008. s. 260). 

 

Sjukdomen är inte första prioriteringen 

Till skillnad från att ta eget ansvar för sin sjukdom och behandling prioriterade många 

patienter andra saker i livet som de själva ansåg viktigare såsom egen njutning, jobbet och sitt 

sociala liv. (Matthews et al., 2009; Smide & Hörnsten 2009; Greenfield et al., 2011; Ahlin & 

Billhult, 2012). Patienterna upplevde att de inte hade en allvarlig sjukdom eller till och med 

att de inte hade en sjukdom eftersom symtomen inte hittills hade påverkat deras liv. Dessutom 

upplevde patienterna att livet var för kort för att oroa sig över sjukdomen (Smide & Hörnsten, 

2009; Greenfield et al., 2011).  

 

”I’ve decided to live as normally as possible and not think about the disease. Life is short and 

I prefer life” (Smide & Hörnsten, 2009. s. 257). 

 

Familj och vänners betydelse 

Förutom att själv ha kontrollen över sjukdomen var en motiverande faktor det sociala livet så 

som stödet av vänner samt familj. Familjens betydelse upplevdes viktig för att en förändring 

av livsstilen gällande diabetes typ II skulle fullbordas (Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 

2010; Jutterström et al., 2012). Även tanken på framtiden, att aktivt få kunna umgås med barn 

och barnbarn upplevdes motiverande för hanteringen av sjukdomen (Oftedal et al., 2010; 

Rasmussen et al., 2015). Hos flera patienter hade stödet resulterat i gynnande förändringar 

som t.ex. viktnedgång då vänner och familj tillsammans hade utfört aktiviteter såsom 
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matlagning och motionsrundor (Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010; Malpass et al., 

2008).  

 

”It’s great to have a friend like that, who gets up in the morning and joins you at the gym 

almost everyday” (Oftedal et al., 2010, s. 2552). 

 

Upplevelsen av att vårdas för diabetes typ II  

Positiva upplevelser med hälso- och sjukvården 

Patienterna betonade vårdpersonalens betydelse för dem själva i den dagliga kampen (Oftedal 

et al., 2010; Rasmussen et al., 2015; Greenfield et al., 2011). Vårdpersonal sågs som en 

kunskapskälla och med hjälp av dem kunde en förändring inträffa. Dessutom spelade 

relationen till vårdpersonalen en stor roll, var relationen till vårdpersonal bra fullföljdes oftast 

behandlingen. En annan roll som vårdpersonalen spelade var att de kunde ses som en 

diskussionspartner och gav patienterna stöd samt inspiration för att fortsätta sin goda 

diabeteshantering (Oftedal et al., 2010; Rasmussen et al., 2015; Matthews et al., 2009; 

Greenfield et al., 2011; Kneck et al., 2012).  

 

Negativa upplevelser med hälso- och sjukvården 

Många patienter hade negativa upplevelser av hälso- och sjukvården (Kneck et al., 2012; 

Matthews et al., 2009; Savage et al., 2009; Smide & Hörnsten, 2009; Rasmussen et al., 2015). 

Patienterna upplevde problem när de inte hade fått tillräckligt med information från 

sjukvården om deras sjukdom. Bristen på information innefattade bland annat vad 

diabetesmedicinen gör med kroppen, var blodsockernivån bör ligga, vad de måste göra för 

livsstilsförändringar, vad diabetes typ II kan leda till för konsekvenser och hur det kan 

undvikas. Att inte få tillräckligt med information för att kunna hantera sin sjukdom medförde 

att patienterna upplevde känslor som frustration (Savage et al., 2009; Rasmussen et al., 2015; 

Matthews et al., 2009).  

 

Patienterna upplevde också att vårdpersonal kunde agera likgiltigt för sjukdomens betydelse 

för den enskilda människan (Matthews et al., 2009; Kneck et al., 2012; Rasmussen et al., 

2015). Vårdpersonal ansågs vara nonchalanta då de inte förklarade vad diabetes typ II är och 

vad det innebär för just den personen. Vid andra tillfällen behandlade vårdpersonal 

patienterna som barn och fick dem att känna sig att de inte var kapabla att hantera sin sjukdom 

själva (Matthews et al., 2009; Rasmussen et al., 2015).  

 

”He seems to spend a lot of time lecturing instead of saying, ‘would it help you if I did this?’ 

or if he would make a suggestion that didn’t sound like he was treating me like a 

child”(Matthews et al., 2009, s. 33). 

 

DISKUSSION 
Resultatet visar att patienterna upplevde problematik med sin hantering av diabetes typ II 

framförallt i vardagen. De största svårigheterna de upplevde var att integrera de nya 

matvanorna samt ökad fysisk aktivitet med det vardagliga livet. För att de skulle klara av 

livsstilsförändringen upplevde patienterna att de behövde stöd samt förståelse av sina 

närstående samt utav hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

En viktig aspekt som framträder i resultatet är att patienterna upplever utanförskap i samband 

med måltider med exempelvis närstående. Känslan uppstod antingen utav att människor gav 

dem kommentarer om deras matvanor eller utav att patienterna kände att de var annorlunda 

när de inte kunde äta samma mat.  
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Metoddiskussion 

Metoden som studien baseras på är vetenskapliga originalartiklar och valdes för att den är 

relevant för att kunna beskriva upplevelser (Dahlborg & Lyckhage, 2012). Med den metoden 

kunde en ny helhet skapas från den tidigare publicerade forskningen (Friberg, 2012b). Den 

primära metoden för kvalitativa studier är att använda sig av intervjuer för att mer ingående 

beskriva patientens upplevelse av att leva med diabetes typ II (Polit & Beck, 2012). 

Föreliggande studie är istället baserad på vetenskapliga artiklar för att sammanställa forskning 

om upplevelsen om diabetes typ II för att få en ny helhet. Att analysera självbiografier hade 

också kunnat användas som metod men efter en sökning av självbiografier om diabetes typ II 

fanns inte tillräckligt med material för att utföra studien. Med självbiografier som grund 

skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda eftersom det är färre personers upplevelser som 

analyseras samt att upplevelserna är mer ingående och detaljerat beskrivna (Ibid.). 

 

Användningen av teknikerna mindmapping, trunkering och boolesk söklogik ökar 

tillförlitligheten då relevanta artiklar för syftet kvarhölls (Östlundh, 2012). Sökteknikerna har 

begränsat samt ringat in ett valt område – patienters upplevelser vilket innebär att relevanta 

artiklar har framträtt. 

 

En svaghet som kan ha påverkat resultatet i studien är att artiklar från endast två databaser - 

Cinahl och PsycINFO användes. Databasen PubMed användes men inga artiklar var funna 

inom studiens inklusionskriterier vid sökning. Hade fler databaser använts hade troligen fler 

artiklar till föreliggande studie blivit funna som skulle ha kunna berika resultatet. Samtidigt 

användes de två databaser som framförallt fokuserar på omvårdnad och psykologi som 

därmed kan ge fler artikelträffar som passar syftet vilket är upplevelser. Tillförlitligheten i 

resultatet av studien ökar eftersom att Ulrichweb har använts. 

 

Vetenskapliga artiklar ska vara aktuella och därför gjordes en avgränsning av artiklarnas ålder 

(Östlundh, 2012). Trovärdigheten i studiens resultat ökar då artiklarna är aktuella eftersom de 

inte är äldre än åtta år gamla. Förr var diabetes en sjukdom patienterna dog i jämfört med idag 

då den är behandlingsbar (Ericson & Ericson, 2013). Åldern på artiklarna spelar därför roll 

eftersom upplevelsen av att leva med diabetes typ II har förändrats genom tiden. 

Trovärdigheten i föreliggande studie ökar eftersom att artikelförfattarna som intervjuade 

informanterna också var dem som skrev artikeln – vilket är artikelns primärkälla (Polit & 

Beck, 2012). 

 

En kvalitetsgranskningsmall av Forsberg och Wengström (2003) (bilaga 2) ökar 

tillförlitligheten i resultatet. Artiklarna har kritiskt granskats av författarna själva för att sedan 

bedöma om de är relevanta för studien.  

 

I analysen består majoriteten av nyckelfynden av citat från de vetenskapliga artiklarna. Det ökar 

trovärdigheten då patienternas upplevelse får träda fram. Resultatet i föreliggande studie 

genomsyras av citat och ökar därför trovärdigheten och styrker resultatet då de innehåller 

värdefull information (Friberg, 2012b). Dock finns en osäkerhet kring citat eftersom det finns 

möjlighet att uppfatta och tolka fel. Framför allt från två artiklar där informanterna också är 

hälso- och sjukvårdpersonal samt patienter med diabetes typ I. Det som hade kunnat förbättras 

är att inte ta med artikeln som berör andra perspektiv än patienter med diabetes typ II. Det hade 

kunnat öka tillförlitligheten i studien. Förbättringen hade kunnat göras genom en 

kompletterande sekundärsökning för att relevanta artiklar inte skulle ha missats (Östlundh, 

2012). 
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I studien av Kneck et al., (2012) har både diabetes typ I och typ II behandlats. Det kan ha 

påverkat resultatet då fem av tretton informanter har diagnosen diabetes typ I. Informanterna 

med diabetes typ I upplevelser kan därför ha influerat studien. I artiklarna av Matthews et al., 

(2009) samt Ahlin och Billhult (2012) har endast kvinnors upplevelse av diabetes typ II 

beskrivits. Det betyder att männens synsätt kan ha blivit underrepresenterat då det är en ojämn 

fördelning mellan könen. Männens upplevelse av att leva med diabetes typ II jämförelsevis 

med kvinnornas upplevelse kan skilja sig åt. Det hade kunnat tas hänsyn till informanternas 

kön genom att läsa metoden ännu mer noggrant för att förbättra studiens resultat. Skulle fler 

upplevelser från männens perspektiv finnas med i resultatet skulle överförbarheten på hela 

patientgruppen vara mer trolig.  

 

En styrka med studien är att resultatet bygger på Evans (2002) analysmetod som är anpassad 

för studier baserade på data av andras tolkningar såsom vetenskapliga artiklar. Att använda 

rätt analysmetod gör att resultatet framträder på rätt sätt för den valda metoden. När fler 

nyckelfynd ur olika artiklar kan sammanslås ökar styrkan i resultatet då det inte enbart är en 

studies resultat som belyst utan fleras (Evans, 2002). Trots att författarna till föreliggande 

studier är noviser gällande analysmetoden gick analysprocessen bra. Det som kunde förbättras 

är noggrannheten i analysen, framför allt att använda citat från patienterna, och inte det som 

artikelförfattarna har skrivit eftersom det är bearbetad data. Det som kan ha felat i analysen är 

dessutom att analysmetoden är skriven på facklig engelska, vilket var svårt att förstå och 

översätta.  

 

Åldern på informanterna i de olika artiklarna skiljer sig från 18 år upp till 90 år. Att leva med 

diabetes typ II kan skilja sig från en patient som är 18 år och en som är 90 år då de befinner 

sig på olika plan i livet. I föreliggande studie inkluderade endast studier från västvärlden och 

de länder artiklarna kom ifrån var – Sverige, England, Norge, USA och Australien. Det gör att 

resultatet från studien kan överföras till andra länder i västvärlden eftersom vårdkontext och 

kultur kan vara liknande. Resultatet är dock inte överförbart till andra länder än västvärlden då 

kultur, bemötande samt vård troligtvis skiljer sig åt. Hade artiklar från andra länder med 

annan vårdkontext använts hade resultatet troligtvis blivit mer annorlunda. 

 

De vetenskapliga originalartiklarna är skrivna på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål. Vid ord eller begrepp som författarna inte förstod översattes de i en engelsk-

svensk ordbok. Det kan leda till feltolkningar av texten och kan därmed ha påverkat studiens 

resultat vid översättning. 

 

Åsa Hörnsten är författare till två artiklar utav tio i den föreliggande studien (Smide & 

Hörnsten, 2009; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012). Det kan ha influerat 

studien negativt då författarens förförståelse och synsätt kan ha påverkat de två artiklarnas 

resultat. Dock är det olika medförfattare och därmed drogs slutsatsen att en enda författare 

inte kan påverka resultatet nämnvärt. Det kan även vara positivt med Åsa Hörnstens 

förförståelse eftersom hon är en forskare inom det valda området.  

 

Alla artiklar utom en har godkänts av en etisk kommitté. I studien där ingen etisk kommitté 

har nämnts står det tydligt att författarna fått ett informerat samtycke från informanterna och 

informanterna är anonyma, vilket följer Helsingforsdeklarationens etiska krav (2013). Därför 

har den artikeln inkluderats. Alla inkluderade artiklar i studien har därmed etiskt god kvalité. 
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Resultatdiskussion 

Problematiken för patienterna är att hantera sjukdomen i vardagen, vilket var utmärkande i 

föreliggande studie. Framför allt handlade det om vardagliga saker så som kost, fysisk 

aktivitet och sociala sammanhang. I en studie som gjorts på typ II diabetiker i Singapore 

spelade matvanorna en stor roll både socialt men till skillnad från föreliggande studie också 

kulturellt (Li et al., 2013). Patienterna upplevde en frestelse att äta den kulturella maten som 

inte är anpassad för diabetiker. Därmed blir det troligtvis svårare att leva med sjukdomen i 

länder där kulturen spelar större roll i patienternas vardag. När patienterna inte kan äta samma 

mat som närstående blir kroppen eller sjukdomen en begränsning för dem. Den fysiologiska 

kroppens begränsningar påverkar patienternas subjektiva upplevelser. Den levda kroppens 

olika delar är sammanflätade och kan inte separeras från individen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Den fysiologiska kroppen påverkas av blodsockerförhöjningen när patienterna äter 

maten. Men den subjektiva upplevelsen – att inte kunna äta maten samt vara delaktig med 

närstående vid måltider påverkas av den fysiologiska begränsningen.  

 

Det enda som föreliggande studie berörde gällande ekonomin var att patienterna ansåg att det 

kunde vara dyrt att gå till gymmet. I en studie från Singapore beskriver patienterna att den 

ekonomiska aspekten spelar större roll i livet med diabetes typ II. Det som patienterna betonar 

är kostsamt är diabetesmaterialet för att vårdgivaren inte bekostar det (Li, Drury & Taylor, 

2013). Möjliga anledningar till att studien poängterar ekonomin mer kan vara att patienterna i 

Singapore eventuellt vårdas av privata vårdgivare eller får bekosta sin egen vård samt 

material. Eftersom patienterna ska vara anonyma står det inte från vilken typ av vårdgivare 

patienterna har eller vilken ekonomisk inkomst de har. Patienterna fortsätter istället med sina 

gamla kostvanor och kontrollerar inte sin sjukdom dagligen till följd av kostnaden (Ibid.). 

Därför spelar det troligtvis stor roll vart i världen patienterna lever och vad de har för inkomst 

samt landets sjukvårdskontext för hanteringen av sjukdomen. Patienternas hälsoprocess ska 

stärkas och stöttas av hälso- och sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsoprocessen 

kan påverkas negativt av sjukvården på grund av de höga priserna. I de länder där det är dyrt 

att leva med diabetes typ II följer patienterna oftast inte behandlingen och deras hälsa 

påverkas.   

 

Centralt i studier om diabetes typ II och i föreliggande studie är rädslan för de komplikationer 

som kan uppstå i framtiden (Li et al., 2013; Moser, van der Bruggen, Spreeuwenberg & 

Widdershoven, 2007; Polonsky et al., 2010). Många patienter vet att diabetes typ II är en 

allvarlig sjukdom och därför är rädslan för långtidskomplikationer t.ex. att bli blind eller 

amputation av kroppsdelar tydlig. Rädsla för att sjukdomen ska påverka framtiden delar även 

andra patienter som har kroniska sjukdomar (Brooks, Rogers, Sanders & Pilgrim, 2015).  

Patienterna ser på framtiden som ett hot då de vet att framtida konsekvenser kan minimera 

tillgången till livet (Brooks et al., 2015). Den levda kroppen är påtaglig gällande rädslan för 

vad som kan hända med den fysiologiska kroppen men också vad det kommer innebära för 

förändringar i livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna reflekterar mycket över 

framtiden och om de kommer få komplikationer av sjukdomen som ytterligare hindrar deras 

tillgång till livet. En komplikation av sjukdomen som hindrar tillgången till livet är 

exempelvis synnedsättning eller amputation av extremiteter. 

 

Föreliggande studie visar att patienterna upplever en känsla av att vara annorlunda. De är 

rädda för andra människors åsikter och känner sig ofta utanför vid exempelvis måltider. Flera 

studier stödjer resultatet då stigmatiseringen av patienter med diabetes typ II är tydlig. Många 

patienter tror att andra människor ser dem som en sjukdom och inte som den människa de 

tidigare var och fortfarande är (Moser et al., 2007; Li et al., 2013; Oftedal, 2014). 
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Konsekvenserna blir att patienterna inte vågar berätta för andra om sin sjukdom eftersom de 

skäms. Den låga självkänslan samt självförtroendet gör att känslan av jämvikt i livet rubbas 

vilket påverkar deras hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Stigmatisering av patienterna med 

diabetes typ II är vanligt förekommande och verkar bero på brist på kunskap hos allmänheten. 

Därför har allmänsjuksköterskan en viktig roll i att inte stigmatisera patienterna för att 

undvika vårdlidande, utan istället stärka dem i deras hälsoprocess för att kunna uppnå hälsa. 

Om patienten känner sig stigmatiserad av allmänsjuksköterskan kan det leda till att patienten 

inte fullföljer sin behandling och hälsoprocessen påverkas.  

 

Diabetes typ II är en komplex sjukdom som patienten själv måste motiveras till att ta stort 

ansvar för. Föreliggande studie visar att många patienter ansåg att den enda som kunde 

hantera deras sjukdom var de själva. Därför ändrade många sina matvanor, började träna och 

började istället lyssna på sin kropp d.v.s. känna av blodsockernivån. Det finns studier som 

bekräftar resultatet att patienterna har ett egenansvar som enbart de själva kan stå till svars för 

(Moser et al., 2007; Oftedal, 2014). Behandlingen går ut på livsstilsförändringar som enbart 

individen själv kan genomföra, inte hälso- och sjukvården. Allmänsjuksköterskans roll är att 

underlätta förändringen genom information samt stöttning. Hälsa är olika för alla patienter 

och hos en del kan det egna ansvaret vara den faktor som gör att de upplever känslan av hälsa. 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Föreliggande studie visar att patienter upplever att närstående spelar stor roll i hanteringen av 

diabetes typ II eftersom att de tillsammans exempelvis kan laga rätt mat eller träna ihop. 

Patienter i flera studier visar att närstående är en bortglömd grupp av vården, vilket de 

upplever som opassande då närstående upplevs som viktiga stöttepelare i den dagliga kampen 

(Oftedal, 2014; Moser et al., 2007; Li et al., 2013). Dessutom anser patienterna i studierna att 

närstående spelar stor roll i hanteringen men att de inte vet tillräckligt mycket om sjukdomen. 

De närstående bör ses som en resurs och behöver förses med information om diabetes typ II 

för att kunna hjälpa patienterna i vardagen (Oftedal, 2014; Li et al., 2013). När närstående inte 

får tillräcklig information så kan det för vissa patienter upplevas som vårdlidande då vården 

sviker (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienternas närstående kan ses som stöttepelare av 

allmänsjuksköterskan som med samma information kan hjälpa dem i behandlingen.  

 

Tidigare studier visar att många patienter inte vet vad sjukdomen innebär och vad som händer 

i kroppen vid diabetes typ II. Föreliggande studie visar att patienterna upplever att sjukvården 

inte varken tar dem eller sjukdomen seriöst. Sjukvårdens mål är hälsa vilket innebär att de ska 

hjälpa patienterna genom att stödja och stärka dem. Dock uppnås inte alltid det målet då en 

studie i USA visar att 17 % av patienterna anser att de vid diagnostillfället inte fick någon 

information om sjukdomen alls (Polonsky et al., 2010). Många patienter upplever att 

sjukvården inte har hjälpt dem och beskriver att det finns en tidsbrist vid besök, ingen 

kontinuerlig vårdpersonal samt brist på stöd och information (Li et al., 2013; Moser et al., 

2007). Dessutom visar en studie med 179 patienter med diabetes typ II att 30 % av patienterna 

vid diagnostillfället lämnat sjukvården utan någon vårdplan för framtiden (Polonsky et al., 

2010). När patienterna känner att vården sviker leder det till att vårdlidande uppstår (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Vårdlidande ska undvikas med alla medel, och är någonting som endast 

hälso- och sjukvården ansvarar för. Därför är det viktigt att allmänsjuksköterskan i sitt dagliga 

arbete med patienterna tar sig tid till att förstå vad hälsa betyder för den enskilda patienten. 

Dessutom bör allmänsjuksköterskan använda patientperspektivet, för att ta sig tid till att 

lyssna på vad patienten behöver för stöd och information för att behandlingen mot sjukdomen 

ska fungera för patienten.  
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Klinisk relevans 

Resultatet i studien är användbar för vårdpersonal i den västerländska hälso- och sjukvården 

för att förstå patienternas upplevelser. Allmänsjuksköterskor kan använda sig av denna 

kunskap i omvårdnadsarbetet med patienter med diabetes typ II. Det kan vara en hjälp för att 

förstå hur patienter upplever hur det är att leva med diabetes typ II. Studien betonar också 

problematiken med livsstilsförändring och hur den kan stödjas av allmänsjuksköterskan.  

 

Förslag på vidare forskning  

Dagens samhälle blir mer tekniskt utvecklat och därför skulle forskning om information via 

appar, sms eller hemsidor vara ett intressant forskningsområde. Forskning kan fokusera på om 

allmänsjuksköterskan tillsammans med patienten samt dess närstående kan använda sig av 

tekniska hjälpmedel för att förbättra patientens hantering av sjukdomen. Ett förslag kan vara 

att göra en interventionsstudie där ena gruppen får ’vanlig’ information och den andra 

gruppen dessutom får tillgång till tekniska hjälpmedel.  

 

Resultatet i studien tar upp att närstående spelar roll och är en betydande faktor i om 

behandlingen följs eller inte. Forskning inom enbart närståendes roll för patienter med 

diabetes typ II skulle därmed vara ett intressant forskningsområde. Resultatet i föreliggande 

studie behandlar inte genusfrågor – d.v.s. om upplevelsen mellan kvinnor och män skiljer sig 

åt. Dessutom vore det mer intressant att vidga genusperspektivet då människor i dagens 

samhälle själv väljer vad de har för genus eller identitet. 

 

SLUTSATS 
Att leva med diabetes typ II upplevs som en kamp i vardagen med förändrade levnadsvanor, 

rädsla för framtiden, utanförskap och stigmatisering av patienterna. Den kroniska sjukdomen 

som patienterna är tvungen att leva med livet ut kommer att besöka hälso- och sjukvården 

regelbundet. Allmänsjuksköterskan har därför en viktig roll i mötet med patienterna genom att 

inspirera, vara en diskussionspartner, ge individanpassad information och stötta för att stärka 

patienterna i hanteringen av sjukdomen. Lyckas inte allmänsjuksköterskan i att stärka 

patienterna i hanteringen av diabetes typ II eller andra kroniska sjukdomar, leder det till 

vårdlidande för patienterna. Dessutom leder det till att patienterna i framtiden kan tvingas 

möta en rad allvarliga komplikationer som synnedsättning eller benamputation.  
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engelska och var 50 

år eller äldre.  

Tre huvudteman: 

kommunikation 

med vårdpersonal, 

kunskap om 

diabetes och 

konsekvenser av 

icke-kontrollerat 

blodsocker. 

Godkänd av 

”University of 

Kentucky 

Institutional 

Rewiew Board”. 

God. 
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Oftedal, B., 

Karlsen, B., & 

Bru, E.  

 

2010. 

 

Norge. 

Identifiera 

värderingar hos 

vuxna med 

diabetes typ II och 

beskriva deras 

upplevelse kring 

hur värderingarna 

påverkar deras 

beteende/hantering.  

Fokusgrupper. 21 människor totalt. 

Tolv från 

Universitetssjukhuset, 

6 från ”General 

practioners” och tre 

från ”Local Diabetes 

Association”. Både 

män och kvinnor. 

Antal år de haft 

diabetes varierade 

från 1-27 år.  

Sex olika teman: 

behålla hälsan och 

få leva ett långt liv, 

uppleva en känsla 

av hälsa, 

upprätthålla en 

positiv 

kroppsuppfattning, 

beslutsamhet och 

upprätthålla 

förmågan att jobba 

och fungera i 

vardagen. 

Godkänd av 

”Norwegian 

Regional 

Committee for 

Medical and 

Health Research 

Ethics”, 

”Norwegian 

Social Science 

Data service” och 

”the Privacy 

Ombudaman for 

Research”. 

God. 

Smide, B., & 

Hörnsten, Å.  

 

2009. 

 

Sverige. 

Identifiera hur 

människor med 

diabetes typ II 

resonerar kring 

deras upplevelse av 

att få diagnosen 

diabetes. 

Intervjustudie.  23 personer med 

diabetes typ II, från 

två olika svenska 

vårdcentraler. Ett 

krav var att alla var 

svensktalande.  

Tre huvudteman: 

diagnosen ur ett 

tidsperspektiv, 

emotionella 

reaktioner i 

förhållande till 

diagnosen, den 

kognitiva aspekten 

gällande diagnosen.  

Godkänd av 

”University 

Human Research 

Ethics 

Committee”.  

God. 
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Kneck, Å., Klang, 

B., & Fagerberg, 

I. 

 

2012. 

 

Sverige. 

Studie som belyser 

meningen av att 

lära sig leva med 

diabetes tre år efter 

diagnosbeskedet.  

Intervjustudie.  13 personer, mellan 

29-68 år, både 

kvinnor och män, 

med olika social 

bakgrund, med olika 

behandlingar. Krav 

på svensktalande. 

Behandlar både 

diabetes typ I och II. 

Durationen av 

sjukdomen var inte 

viktigt för 

förståelsen av att 

leva med diabetes 

Informanterna 

upplevde balans i 

vardagen men 

också en daglig 

kamp.  

Godkänd av 

”regional 

Research Ethics 

Committee”.  

God.  

Beverly, E, E., 

Ritholz, D, M., 

Brooks, M, K., 

Hultgren, A, B., 

Lee, Y., 

Abrahamson, J, 

M., & Weinger, 

W.  

 

2012. 

 

USA. 

Undersöka hur 

vårdpersonal och 

patienter med 

diabetes typ II 

synpunkter av att 

inte nå 

behandlingsmål. 

Intervjustudie. 19 vårdpersonal och 

34 patienter med 

diabetes typ II 

intervjuades. 

Patienterna skulle ha 

levt med diabetes i 

minst två år.  

Vårdpersonal 

uppfattade att de 

hade ett ansvar och 

patienternas 

självanklagelser för 

att uppnå 

behandlingsmål var 

ett hinder på vägen 

för en god 

behandling. 

Vårdpersonal och 

patienter behöver 

en förståelse av 

varandras 

frustrationer och 

utmaningar i att 

hantera sin diabetes.  

Godkänd av ”the 

Joslin Diabetes 

Center 

Committee on 

Human Subjects”.  

God. 
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Jutterström, L., 

Isaksson, U., 

Sandström, H., & 

Hörnsten, Å. 

 

2012. 

 

Sverige. 

Belysa 

vändpunkter i 

hanteringen av 

diabetes typ II, 

beskrivna av 

patienter med 

diabetes typ II. 

Intervjustudie.  18 människor som 

haft diabetes i minst 

två år. 8 kvinnor 

och10 män. Mellan 

40 och 80 år gamla.  

Fyra huvudteman: 

Kamp mellan liv 

och död, vara vid 

ett vägskäl och inte 

ha någon väg 

tillbaka, att vara 

den som bestämmer 

och vara den som 

kan förändra 

situationen.  

Godkänd av 

”Ethical Review 

Board”. 

God. 

Savage, S., 

Dabkowski., & 

Dunning, T.  

 

2009. 

 

Australien. 

Att identifiera 

vilken information 

och innehåll som 

önskas av 

människor med typ 

II diabetes för att 

effektivt kunna 

hantera sin 

diabetes typ II.  

Fokusgrupper.  Människor med 

diabetes typ II, 

mellan 25-45 år, som 

bor i Melbourne, 

Geelong eller 

Victoria. 

Informanterna ska 

prata engelska.  

Unga vuxna med 

diabetes typ II har 

specifika 

diabetesbehov och 

föredrog sådan 

information. Den 

nuvarande diabetes-

utbildningen måste 

specificeras till 

åldersgruppen. 

Utbildnings och 

informationskällor 

måste utvecklas för 

specifika grupper 

med mer anpassat 

innehåll och 

preferenser.  

Godkänd av ”the 

Barwon Health 

Research” och 

”Ethics Advisory 

Committee”. 

God.  
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Rasmussen, B., 

Terkildsen 

Maindal, H., 

Livingston, P., 

Dunning, T., & 

Lorentzen, V. 

 

2015. 

 

Australien & 

Danmark.  

Utforska likheter 

och skillnader i hur 

psykosociala 

faktorer påverkar 

australienska och 

danska unga vuxna 

med diabetes typ II 

och identifiera 

icke-bemötande 

stöd och behov 

gällande 

livsförändringar.  

Intervjustudie.  Totalt 26 

studiedeltagare. Tolv 

australiensare och 14 

danskar från 

respektive länder. 

Inklusionskriterier 

var vuxna som var 

diagnostiserade med 

diabetes typ II i mer 

än 10 månader.  

Diabetes typ II 

påverkade livet för 

både danskar och 

australiensare 

gällande vård och 

hanteringsstrategier. 

Deltagarna fick 

kämpa med 

ovisshet, andras 

uppfattning av 

diabetes speciellt 

inom jobbet och 

relationerna.  

 

I Australien var 

studien godkänd 

av ”Dekain 

University 

Human Research 

Ethics Committee 

(HREC). 

 

I Danmark var 

studien godkänd 

av ”the Danish 

Protection 

Agency”. 

God.  

Greenfield, C., 

Gilles, M., Porter, 

C., Shaw, P., & 

Willis K. 

 

2011. 

 

Australien.  

Söka en förståelse 

vad som ligger 

bakom dåligt 

reglerad diabetes 

typ II.  

Intervjustudie. Studiedeltagarna var 

diagnostiserade med 

diabetes typ II i minst 

två år, mellan 38-75 

år, hade ingen annan 

varken fysisk eller 

psykisk sjukdom. 

Att informanternas 

diabetes var dåligt 

kontrollerad 

berodde inte på 

brist på kunskap 

utan hur det 

prioriterades. 

Ingen etisk 

kommitté nämns i 

artikeln. Dock 

framgår det 

tydligt att 

samtycke och 

information till 

informanterna 

gavs. 

Informanterna är 

anonyma i 

resultatet. 

God. 
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ANALYSFÖRFARANDE  

Nyckelfynd Teman Subteman 

”//some participants 

experienced problems with 

combining work with 

diabetes regulatory 

behaviours.” 

 

(Oftedal, Karlsen & Bru, 

2010, s.2552). 

Upplevelsen av motgångar 

med diabetes typ II 

Hanteringen av sjukdomen i 

vardagen. 

”And there’s such a stigma 

because they say, it’s an old 

person’s disease and you 

don’t get the support from 

your colleagues. That’s why 

I don’t tell them. ” 

 

(Savage, Dabkowski & 

Dunning, 2009, s. 327).  

Känslan av att vara 

annorlunda 

Rädsla för andras åsikter 

”Choosing an alternative 

that was better for one’s 

health created a feeling of 

not only being good for the 

diabetes but also for one’s 

entire self.” 

 

(Kneck, Klang & Fagerberg, 

2012, s. 2490). 

Motivationsfaktorer till att 

behandling följs eller inte 

följs 

 

Att ha kontroll över sitt liv 

”Feelings that their 

healthcare providers were 

silent and indifferent to the 

seriousness of their diabetes 

had a direct influence on the 

women’s percieved 

seriousness of diabetes.” 

 

(Matthews, Peden & 

Rowles, 2009, s. 35). 

Upplevelsen av att vårdas för 

diabetes typ II 

Negativa upplevelser med 

hälso- och sjukvården 

 


