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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Diabetes typ II är ett stort globalt problem och antalet drabbade fortsätter öka. Att 

drabbas av en kronisk sjukdom innebär att livsvärlden förändras. Den drabbade måste komma 

in i ett nytt sammanhang av hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan måste ha kunskap och 

förmåga att förstå hur patienten upplever sin vård och sin sjukdom för att kunna stödja 

patienten. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ II. 

Metod: Med hjälp av databaserna CINAHL, Medline och PubMed återfanns 10 kvalitativa 

artiklar som utgör denna studie. Analysen av artiklarna resulterade i två huvudkategorier: 

Livet förändrades och Livet går vidare. 

Resultat: Att drabbas av diabetes typ II innebar att hela livet förändrades. Det upplevdes som 

svårt att acceptera sjukdomen, livsstilsförändringarna och begränsningarna sjukdomen 

medförde. Många deltagare funderade på komplikationer och följdsjukdomar som förknippas 

med diabetes typ II. När deltagarna väl kom till insikt om hur allvarlig sjukdomen var och hur 

den påverkade deras liv insåg de att förändringar krävdes. 

Slutsats: Det är viktigt att patienterna får information och stöd från sjukvården för att kunna 

hantera och acceptera sin sjukdom. Risken är annars att patienten inte förstår vikten av att 

genomföra livsstilsförändringar. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelser, kunskap, stöd.  
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INLEDNING 
 

Diabetes typ II är ett globalt hälsoproblem som miljontals människor måste hantera dagligen. 

Bortsett från livsstilsförändring och medicinering måste dessa människor också leva med en 

kronisk sjukdom och med vetskapen om risken att drabbas av komplikationer och 

följdsjukdomar. Författarna vill genom denna litteraturstudie beskriva patienters upplevelser 

av att leva med diabetes typ II. Detta för att sjuksköterskan skall kunna ge den information 

och det stöd som behövs för att patienterna ska kunna leva ett så fullgott liv som möjligt. För 

att kunna göra det måste sjuksköterskan ha kunskap om hur patienterna upplever det är att 

leva med diabetes typ II. 

 

 

BAKGRUND 
 

Globalt sett är diabetes den vanligaste icke-smittsamma sjukdomen som existerar. Antalet 

människor som insjuknar i diabetes världen över har drastiskt ökat de senaste åren. År 2015 

levde 415 miljoner vuxna med sjukdomen och dessutom har över 200 miljoner människor i 

världen diabetes utan att veta om det.  

 

Siffran på antalet diagnostiserade befaras att öka till 622 miljoner år 2040. Dessutom kommer 

diabetes vara den sjunde vanligaste dödsorsaken år 2030 (Världshälsoorganisationen, 2017). 

Varje dag dör fem personer till följd av diabetes i Sverige. I Sverige räknar man med att cirka 

450 000 människor i åldrarna 20 - 79 år har diabetes, cirka 400 000 av dem har typ II 

diabetes. Risken att drabbas av diabetes typ II ökar med stigande ålder och bland de som är 

över 65 år har hela 10 - 20 % av den svenska befolkningen sjukdomen. Beräkningar visar att 

mer än 15 procent av befolkningen i Sverige har arvsanlag för att utveckla diabetes typ II 

(Diabetesförbundet, 2017).  

 

I de flesta länder, oavsett om det är ett rikt eller fattigt land, ökar både diabetes typ I och typ 

II. Diabetes typ II är dock den största gruppen och den typ som ökar mest. Flera faktorer har 

bidragit till det ökande insjuknandet av diabetes typ II i världen. Bland annat faktorer som den 

ekonomiska utvecklingen som skett i många länder. Denna utveckling har bidragit till 

kulturella och sociala förändringar hos befolkningen vilket lett till minskad fysisk aktivitet 

och annan typ av kost (Diabetesförbundet, 2017). Bortsett från att det finns en ökad risk att 

drabbas av flera följdsjukdomar så kostar diabetes samhället pengar i form av vård och 

behandling (Couras Corrêa et al., 2017). Uppskattningsvis uppgick den totala hälso- och 

sjukvårdskostnaden för diabetes till 673 miljarder USD i världen (Diabetesförbundet, 2017). 

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är ett tillstånd där kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin för att 

bryta ner glukos, vilket leder till att glukoshalten i blodet ökar. Typ I diabetes är ett kroniskt 

tillstånd som kännetecknas av stor brist på eller total avsaknad av insulin (Braun & 

Andersson, 2012). Typ I diabetes drabbar främst personer under 40 år (Sand, Sjaastad, Haug 

& Bjålie, 2006).  

 

Diabetes typ II innebär att insulinet verkar sämre på cellerna än normalt och är orsakat av ett 

fel vid signalöverföringen i cellerna (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Många av de 

patienter som drabbas av diabetes typ II lider också av fetma. 40 % av männen och 47% av 
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kvinnorna som har diabetes typ II i Sverige lider av fetma (Isaksson, Hajdarevic, 

Abrahamsson, Stenvall & Hörnsten, 2015). 

  

Risken att drabbas av komplikationer till följd av diabetessjukdomen är något som skapar en 

rädsla hos de drabbade (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). En akut 

komplikation till diabetes typ I och II är hypo- och hyperglykemi. Andra komplikationer vid 

diabetes typ I och II, är njurpåverkan, synnedsättning och återkommande infektioner. Vid 

diabetes typ II är det särskilt vanligt med en förhöjd nivå av lipider i blodet vilket ökar 

fettinlagringen i kärlväggarna som kan leda till stroke och kärlsjukdomar (Braun & 

Andersson, 2012). 

  

Efter att diagnosen diabetes typ II är ställd upprättas en plan för viktnedgång genom motion 

och en förändrad kost. Målet med behandlingen är att hålla en normal blodsockernivå. Det 

kan också krävas läkemedel i tablettform som antingen ökar insulinfrisättningen från 

bukspottkörteln, eller som minskar kroppens glukosproduktion eller ökar cellernas 

insulinupptag. Dock kan det även bli aktuellt med insulininjektioner om läkemedel i 

tablettform inte är tillräckliga (Braun & Andersson, 2012). Att vara tvungen att börja 

behandlas med insulin innebär också att patienten måste skaffa sig kunskaper om 

näringsinnehåll i kosten och planera sina måltider (Gulay & Nermin, 2016). Att leva med en 

kronisk sjukdom innebär en bestämdhet, något som det inte går att komma undan och som 

kan komma att begränsa det dagliga livet. Men i den situationen finns det ändå en frihet för 

patienten, beroende på hur patienten väljer att förhålla sig till sin sjukdom. Förhoppningsvis 

kan patienten så småningom förstå att ohälsa kan innebära hälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

  

Allmänsjuksköterskans roll 

En sjuksköterska arbetar med hälsofrämjande insatser för att stärka patientens möjligheter till 

att förbättra sin upplevda hälsa trots sjukdom. Sjuksköterskan tar till vara, möjliggör, stärker 

och förbättrar de resurser hos patienten och de faktorer i patientens livsmiljö som kan bidra 

till hälsa (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). När patienten får diagnosen är det viktigt att 

patienten får information om sjukdomen (Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 2013). 

Om sjuksköterskan kan bistå patienten med rådgivning, uppmuntran och diskussion om 

hälsoriskerna leder det till att patienten blir mer deltagande i sin behandling (Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2015). Det är även nödvändigt med ett bra samarbete med 

en sjuksköterska som känner patienten väl för att upprätta en behandlingsplan som tillgodoser 

patientens behov. Sjuksköterskan måste upplevas stödjande och med ett patientcentrerat 

fokus. Ett icke patientcentrerat fokus och ett mindre självbestämmande för patienten leder 

ofta till missnöjda och mindre aktiva patienter, vilket resulterar i ökade symtom av sin 

diabetes som i sin tur leder till ökad användning av vårdresurser och därmed en ökad kostnad 

för samhället (Isaksson, Hajdarevic, Abrahamsson, Stenvall & Hörnsten, 2015). Kneck, 

Eriksson, Lundman, & Fagerberg (2016) visar i sin studie att diabetespatienter får ett ökat 

behov av att förstå sin nya livssituation när de inser att kroppen är sårbar och att kroppens 

reaktioner kan vara oförutsägbara. Men även att diabetespatienter erfar att det kan vara svårt 

att fatta beslut när de saknar kunskap om konsekvenserna och saknar kunskap om hur 

kroppen reagerar av det beslut patienten väljer att fatta. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna litteraturstudie utgår från vårdvetenskapen där livsvärldsteorin har en central plats 

Forskning som har en livsvärldsansats svarar ofta på frågeställningar om patienters 

upplevelser och reaktioner. Vårdvetenskapens värdegrund innebär att såväl vårdare som 

patient ska ses som en expert och bådas expertkunskaper ska bekräftas och respekteras 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

  

Livsvärld 

Livsvärlden är personlig och unik för varje individ trots att den delas med andra och det är 

också i livsvärlden som patienten upplever såväl sjukdom och lidande som hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är det sätt som vi förstår oss själva, 

andra och allt annat i världen, det är genom livsvärlden som vi också närmar oss själva, andra 

och allt annat i världen. Professionella vårdare fokuserar på patientens livsvärld och vill förstå 

hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs av och påverkar patientens liv, detta för att 

stödja och stärka patientens hälsoprocesser. För att kunna ge patienten den vård som denne 

behöver måste sjuksköterskan besitta kunskap och förmåga att se hur patienten upplever sin 

vård och sin sjukdom. Men sjuksköterskan måste även förstå vad hälsa och välbefinnande 

betyder för patienten. Det handlar om att bekräfta patientens levda värld och de erfarenheter, 

upplevelser, känslor och tankar som ryms i den (Ekebergh, 2015). Genom att se helheten och 

förstå att alla faktorer i livsvärlden hänger ihop kan sjuksköterskan ge rätt stöd och därigenom 

stärka patienten genom hela hälsoprocessen. Det är i livsvärlden som själva vårdandet har sina 

rötter och det är också därifrån kraften och balansen måste komma (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dahlberg och Segesten (2010) menar att när en person drabbas av långvarig sjukdom 

sker det en förändring i kroppen som ger en förändrad tillgång till världen och till livet. 

Författarna till den här studien vill belysa hur patienten upplever sitt liv och förhåller sig till 

sin förändrade livsvärld vid en kronisk sjukdom som diabetes typ II, därför valdes begreppet 

Livsvärld i studien. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att med livsvärlden som grund för 

vårdandet påbörjas processen att återställa balans och livskraft i vardagen där patientens 

livsmening är invävd. 

 

Delaktighet 

När en individ blir sjuk förändras hela tillvaron och individen blir sårbar och denne upplever 

det som att man har ryckts ur sin vardag. Det sammanhang som individen tidigare kände sig 

trygg i är nu förändrat. För att sjuksköterskan skall kunna ge optimal vård måste hon kunna 

möta patienten och lyssna på dennes upplevelser. På så sätt får hon veta hur patienten 

upplever sin nya situation och sjukdom och kan på sätt hjälpa patienten att hitta ett nytt 

sammanhang och en ny trygghet. Genom att ge patienten möjlighet att själv kunna ta ansvar 

och påverka sin nya hälsosituation gör man denne delaktig. Men det är först när själva vården 

möter patientens livsvärld som själva delaktigheten uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Författarna till studien har valt begreppet delaktighet eftersom diabetes typ II är en sjukdom 

som delvis förutsätter att patienten är delaktig i sin egen vård genom att själv ansvara för sin 

livsstil, eventuell medicinering samt kontroll av blodsockernivå. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Begreppet hälsa omfattar friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet innebär att kroppen 

har en god fysik och fungerar väl. Sundhet innebär att man lever ett hälsosamt liv. 

Välbefinnande är en betydelsefull känsla hos en person för den personens upplevelse av hälsa 

(Eriksson, 1984, refererad i Dahlberg & Segesten, 2010). Även om en individ är sjuk är det 
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inte säkert att denne upplever sig själv sjuk. Det kan vara en person med en kronisk sjukdom 

som lärt sig att leva med sjukdomen och därför inte känner sig sjuk (Birkler, 2003). Hälsan 

visar människans nuvarande livssituation och visar den i sin helhet, vilket gör hälsan till en 

del av människans liv. Om en person drabbas av en obotlig sjukdom kan upplevelsen av hälsa 

påverkas mycket negativt. Inom sjukvården ser man dock hur svårt sjuka människor ändå kan 

leva ett hälsosamt och på flera sätt ett rikt liv. Tyvärr möter sjuksköterskan inom sjukvården 

också människor som utvecklar en hälsomässigt besvärlig tillvaro trots mycket goda 

förutsättningar till att leva ett hälsosamt liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Att leva med 

sjukdom kan innebära att leva med något som begränsar det dagliga livet, men med stöd från 

sjuksköterskan är det möjligt att känna välbefinnande trots sjukdom. Hälsa kan alltså finnas 

trots sjukdom men det måste finnas en förståelse för att man måste kämpa med sjukdomen 

och inte mot den (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna till studien har valt hälsa och 

välbefinnande som begrepp eftersom patienter med diabetes typ II kan uppleva hälsa och 

välbefinnande trots sin sjukdom med bra livsvanor, medicin, stöd och information.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Antalet människor som insjuknar i diabetes typ II världen över har drastiskt ökat de senaste 

åren och kommer att fortsätta öka om inte livsstilen förändras. Att drabbas av en kronisk 

sjukdom som diabetes typ II, innebär att hela livsvärlden förändras och patienten måste 

komma in i ett nytt sammanhang där hälsa och välbefinnande återigen kan utvecklas. 

Sjuksköterskan måste därför ha kunskap och förmåga att se och förstå hur patienten upplever 

sin vård och sin sjukdom för att kunna stötta patienten till ett nytt sammanhang. Ofta behöver 

patienten göra stora livsstilsförändringar som ändrade kostvanor och mer fysisk aktivitet, en 

del patienter måste också medicineras. Diagnosen innebär också en ökad risk att drabbas av 

andra sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukvården behöver stötta de 

drabbade och bidra med det varje individ behöver för att kunna leva ett fullgott liv. 

Sjuksköterskan spelar här en viktig roll eftersom det är sjuksköterskan som möter dessa 

patienter vid till exempel hälsokontroller och provtagningar. Om sjuksköterskan förstår och 

har kunskap i hur diabetes typ II upplevs av den som drabbats kan sjuksköterskan på ett 

tydligare sätt ge den information och kunskap som patienterna behöver. Med rätt stöd kan 

patienten skapa en ny livsstil och ett bra förhållande till sin sjukdom och uppnå hälsa och 

välbefinnande. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ II. 
  

 

METOD 
 

Design 

En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Till studien har det använts kvalitativa artiklar 

som är baserade på intervjuer med patienter som har diagnostiserats med diabetes typ II. 
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Enligt Polit och Beck (2017) är litteraturstudier är en sammanställning av resultatet från 

vetenskapliga artiklar. 

 

Urval och datainsamling 

Datainsamlingen är utförd vid Linnéuniversitetet under hösten 2017 genom att granska 

vetenskapliga artiklar som passar in på studiens syfte. Artiklar söktes fram med hjälp av 

databaserna CINAHL, Medline och PubMed, vilka alla publicerar vetenskapliga artiklar inom 

området hälso- och vårdvetenskap. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar, peer reviewed, max åtta år gamla, geografiskt utspridda i 

världen samt att studierna ska vara gjorda på kvinnor och män i åldern 18-80 år som fått 

diagnosen diabetes typ II. Exklusionskriterier var de artiklar som handlar om diabetes typ I 

samt studier som var gjorda på barn.  

 

Lämpliga sökord formulerades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterierna. Exempel 

på sökord som användes var: Diabetes type 2 AND experience AND living with (Bilaga 1). 

Vid sökningen granskades de artiklar som, via sin titel och abstract, ansågs passa in på 

studiens syfte.  Ansågs de fortfarande intressanta efter detta granskades de i sin helhet. De 

artiklar som inte passade in på syftet förkastades. Till slut valdes tio stycken artiklar ut som 

visar på upplevelsen av att leva med diabetes typ II. Samtliga artiklar kvalitétsgranskades med 

hjälp av Fribergs (2017) granskningsmall (Bilaga 2). Syftet med att granska artiklarna var att 

säkerställa att artiklarna höll så pass hög kvalitét att de kunde användas i studiens resultat. Av 

studiens tio artiklar bedöms samtliga hålla en hög kvalitet (Bilaga 3). 

  

Analys 

I denna studie har det gjorts en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att variationer har 

försökt beskrivas genom att identifiera mönster i texternas innehåll. Författarna har haft en 

induktiv ansats. Något som anses passa på en studie där texter som är baserade på berättelser 

av människors upplevelser analyseras. Vid en induktiv ansats analyseras materialet objektivt 

och det söks efter mönster. Dessa mönster har därefter analyserats genom en manifest 

innehållsanalys. Vilket går ut på att det är endast är det uppenbara och textnära som går att 

utläsa i texten som analyseras. Det underliggande budskapet har inte försökt utrönas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

  

Materialet till studien samlades in utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som 

fastställts. Därefter användes som beskriver hur kvalitativ data analyseras. Analysen av data 

har följt Polit och Beck (2016) beskrivning av hur kvalitativ data analyseras. Genom att 

innehållet lästes noggrant flera gånger av författarna kunde de finna meningsbärande enheter 

som svarade på studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter markerades med en 

överstrykningspenna och fördes därefter in i kolumner i ett dokument för att få en överblick 

över materialet. Enheterna kondenserades till sammanfattande meningar för att tydliggöra 

innehållet ytterligare. Därefter kodades enheterna för att lättare kunna sorteras in i 

underkategorier efter innehåll. Koder med liknande innehåll skapade tillsammans en 

underkategori, totalt blev det fem underkategorier. Genom att jämföra underkategoriernas  

likheter och skillnader, kunde slutligen underkategorierna delas in i två huvudkategorier 

(Bilaga 4). 

 

Förförståelse 

Förförståelse innebär att man redan vet något om något och det påverkar hur vi tolkar världen, 

både positivt och negativt. Förförståelse är de erfarenheter varje individ har och som styr 

vilka innebörder som läggs i det man ser, säger, hör och möter. Genom att vara öppen, 
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följsam och förutsättningslös inför det som möter kan risken att förförståelsen påverkar 

minska. Det är dock omöjligt att vara helt förutsättningslös eftersom förförståelsen alltid finns 

närvarande (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna har i största möjliga mån försökt lägga 

sin förförståelse åt sidan vid granskningen av materialet, detta för att få resultatet så objektivt 

som möjligt. Dahlberg & Segesten (2010) menar att förförståelsen är konstant närvarande och 

kan ha såväl positiv som negativ inverkan på oss. Förförståelsen går inte helt att åsidosätta 

utan kan undermedvetet påverka resultatet i en studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). För att undvika att ett felaktigt resultat skulle skapas diskuterade författarna till denna 

studie sin förförståelse innan studien påbörjades. Under analysen av insamlad data har 

författarna varit medvetna om risken att förförståelsen kan påverka studiens resultat och har 

därför påmint varandra om att försöka lägga sin förförståelse åt sidan. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Helsingforsdeklarationen är en av de mest välkända forskningsetiska koderna som har fokus 

på medicinsk klinisk forskning (Sandman, Kjellström, 2013). Med hjälp av 

Helsingforsdeklarationen (2013) kunde författarna försöka säkerställa att artiklarna som 

används i uppsatsen uppfyller de etiska krav som krävs vid studier. Genom att endast använda 

artiklar i studien som har ett godkännande från en etisk kommitté kan författarna försöka 

säkerställa att de forskningsetiska aspekterna eftersträvas i sin egen studie. Men också genom 

att reflektera över hur informationen som analyseras hanteras och hur själva studien 

genomförs. 

  

 
 

RESULTAT 
 

Analysen av artiklarna resulterade i två huvudkategorier och fem underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

 

Livet förändrades 

Förnekelse 

Begränsningar 

Rädsla och ovisshet inför framtiden 

 

Livet går vidare 

Acceptera situationen 

Livsstilsförändringar 
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Livet förändrades 

Genomgående för samtliga artiklar var att deltagarna upplevde att deras liv förändrades när de 

insjuknade i diabetes typ II. Deltagarna hade svårt att acceptera sjukdomen och att de var 

tvungna att göra förändringar i sina liv. Flertalet av deltagarna ansåg att diabetes typ II 

begränsade dem i vardagen, inte minst i sociala sammanhang. Dessutom resulterade den nya 

tillvaron i många tankar kring hur framtiden såg ut, många deltagare upplevde det som ovisst 

och skrämmande. 

 

Förnekelse 

Flera av deltagarna hade svårt att förstå varför de hade drabbats av diabetes typ II. Deltagarna 

hade levt ett aktivt liv och därför kom diagnosen som en chock. Detta innebar också att 

deltagarna hade svårare att acceptera diagnosen än de deltagare som på något sätt visste att de 

levde i riskzonen med sina vanor (Smide & Hörnsten, 2009). Några deltagare ansåg att 

diabetes var ett straff, men de kunde inte förstå varför just de hade blivit straffade (Ahlin & 

Billhult, 2012). Wallin & Ahlström (2010) visar i sin studie att det var vanligt att förtränga 

sjukdomen. Deltagarna ville inte ha information om diabetes typ II eftersom deltagarna ville 

glömma att de hade sjukdomen. En del deltagare berättade att de tog sin medicin precis som 

de skulle men tiden mellan intalade de sig själva att de var friska. 

  

 “Jag försöker övertyga mig själv att jag inte har diabetes.” (Wallin & Ahlström, 2010). 

  

Genom att deltagarna förnekade att de hade diabetes typ II kunde de skjuta alla tankar på 

följdsjukdomar och komplikationer åt sidan och fortsätta att leva som vanligt. Deltagarna ville 

helt enkelt inte inse att de var sjuka. Återkommande var även att deltagarna inte ansåg att 

diabetes typ II var en särskilt allvarlig sjukdom. Sjukdomen beskrevs istället som ett mindre 

bekymmer i livet som endast innebar lite mer praktiskt arbete med mat och medicin. För de 

deltagare som inte insåg allvaret i sjukdomen så fortsatte livet oftast som vanligt (Ågård, 

Ranjbar & Strang, 2016). 

 

Begränsningar 

Carolan, Holman & Ferrari (2015) fann i sin studie att deltagarna upplevde att det var både 

fysiskt, emotionellt och socialt utmanande att leva med diabetes typ II. Sjukdomen påverkade 

dem på flera plan, inte bara rent fysiskt. Flertalet deltagare menade att diabetes typ II gjorde 

livet mer restriktivt, vilket ansågs påverka det sociala livet (Akman & Olgun, 2016). 

Deltagarna beskriver också att det blev nödvändigt att strukturera upp livet för att kunna 

hantera situationen och sjukdomen. Detta upplevdes som en bidragande orsak till att de kände 

sig mer begränsade i sin tillvaro än tidigare (Ågård et al., 2016). Eftersom deltagarna var 

tvungna att börja tänka på innehållet i maten bidrog detta till att flera deltagare upplevde att 

det blev svårare med sociala tillställningar där mat var involverat (Carolan et al., 2015).   

 

“Mitt liv är helt förändrat. Nu finns det förbud. Innan jag fick diabetes kunde jag göra vad 

jag ville, det kan jag inte nu.” (Akman & Olgun, 2016) 

  

Förändring av den livsstil som deltagarna hade innan de blev sjuka upplevdes som svår. Att 

hela tiden behöva tänka på kosten, regelbundna måltider och kraven på fysisk aktivitet var 

faktorer som kändes jobbiga (Carolan et al., 2015). Flera deltagare menade att det var orättvist 

att inte kunna äta och göra som de ville längre, att de inte kunde leva på samma sätt som de 

som inte har diabetes typ II (Ahlin & Billhult, 2012). Några deltagare ville inte avstå helt från 
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god mat och alkohol trots rekommendationer från dietist om hur matvanorna skulle förändras 

(Ågård et al., 2016). 

 

Rädsla och ovisshet inför framtiden 

Alla deltagare vittnade om att diagnosen väckte en rad olika känslor såsom chock, rädsla och 

ilska. Flertalet deltagare upplevde att det var svårare än de trodde att få sin diagnos medan 

andra upplevde det som en lättnad att få veta vad som var fel (Handley, Pullon & Gifford, 

2010). Många deltagare beskrev den rädsla de kände för vad sjukdomen innebar för 

framtiden. Det fanns även en upplevelse av oro för att drabbas av komplikationer eller att bli 

allvarligt sjuk. 

 

 “Jag blev rädd och tänkte; det är bättre jag tar livet av mig.” (Handley et al., 2010). 

 

Även Herre, Graue, Kolltveit och Gjengedal (2017) beskriver att många av deltagarna kände 

rädsla inför de komplikationer som de kunde drabbas av i framtiden på grund av sin diabetes 

typ II. Ofta kände de till vilka komplikationer och följdsjukdomar de kunde drabbas av men 

inte hur de kunde förebygga att drabbas av dem. I Jutterström, Isaksson, Sandström och 

Hörnsten (2012) studie hade flera deltagare tidigare erfarenheter av släktingar och vänner som 

dött av just diabetes typ II, vilket gjorde dem rädda inför vad som väntade dem själva i 

framtiden. Vidare upplevde många, främst kvinnor, stor oro och ångest inför att de var 

tvungna att medicinera resten av livet (Wallin & Ahlström, 2010). 

 

Livet går vidare 

Deltagarna berättar att när de väl kom till insikt om hur allvarlig diabetes var och hur det 

påverkade deras liv insåg de att de måste göra förändringar. När de accepterade att de hade 

diabetes typ II kunde de gå vidare och lära sig att hantera både den nya situationen och 

sjukdomen. Det gjorde det även enklare att göra de livsstilsförändringar som krävdes för att 

kunna leva ett så bra liv som möjligt. 

 

Acceptera situationen 

Gemensamt i artiklarna var att deltagarna försökte acceptera situationen och göra det bästa av 

den. Vissa menade att de inte tänkte så mycket på själva sjukdomen eftersom det bara var 

något som hände dem. Deltagarna såg ingen anledning till att fundera över saker de inte 

kunde påverka, det brukar ändå alltid lösa sig till slut (Smide & Hörnsten, 2009). Deltagarna 

försökte tänka positivt angående diagnosen för att kunna hantera den. Den vanligaste strategin 

var att påminna sig om att diabetes är en välkänd sjukdom som kan behandlas med medicin 

(Wallin & Ahlström, 2010). 

  

 “Jag tror inte att jag har accepterat det helt, men jag försöker. Jag menar, jag har ju inget 

annat val…..” (Smide & Hörnsten, 2009). 

  

Flera av deltagarna insåg till slut att de måste acceptera sjukdomen och ta ansvar för den. Att 

det var deras eget ansvar att till exempel kontrollera blodsockernivån och ta sina mediciner 

(Carolan et al., 2015). När deltagarna insåg allvaret i sjukdomen beskrevs det som en kamp på 

liv och död. Vändpunkten kom när deltagarna förstod att det var deras eget beslut att ändra sin 

livsstil, ingen annan kunde ta det beslutet åt dem (Jutterström et al., 2012). Deltagarna 

menade att när de väl kände till all fakta om komplikationer och följdsjukdomar så kunde de 

inte längre blunda för konsekvenserna av diabetes typ II (Herre et al., 2017).           
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Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändring är nödvändigt för de som drabbas av diabetes typ II. Deltagarna lärde sig 

hur de dagligen måste hantera sin diabetes och att det är de själva som måste ta ansvaret för 

att göra den livsstilsförändring som krävs (Herre et al., 2017). Deltagarna såg sig själva som 

offer och tyckte att livsstilsförändringen var en ständig kamp och att livet var orättvist (Ahlin 

& Billhult, 2012). 

  

 ”Ingen vill förändras, det är jag säker på.”  (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Livsstilsförändringar innebär att äta hälsosammare och att röra på sig mer. Malpass, Andrews 

och Turners studie (2009) visar att deltagarna genom fysisk aktivitet kan uppnå de flesta mål 

som finns för den som är drabbad av diabetes typ II. Genom att vara fysiskt aktiv kunde de 

både minska i vikt och hålla sitt blodsocker under kontroll. Studien visar också att deltagarna 

genom fysisk aktivitet förbättrat den mentala och fysiska hälsan vilket i sin tur uppmuntrat 

dem att äta mer hälsosamt. Fysisk aktivitet blev motiverande och blev på så sätt även en del 

av diabetesbehandlingen. Vidare fann forskarna att deltagare som genom fysisk aktivitet 

kompenserade för mat de ätit i sociala sammanhang, inte kände så stor påverkan på sitt 

sociala liv. I Ågård et al. studie (2015) menar några deltagare som haft diabetes en längre tid, 

att sjukdomen blivit en rutin och en naturlig del av vardagen som inte påverkade dem 

nämnvärt längre. De hade kommit in i sina nya rutiner med mat och träning och detta var nu 

en del av deras liv. 
 
 

DISKUSSION 
 
Resultatet visar att patienterna upplever det som omtumlande att drabbas av diabetes typ II. 

När patienten fått sin diagnos och ska genomföra nödvändiga livsstilsförändringar har 

sjuksköterskan en viktig och betydande roll. Inte minst som stöd för patienten som ska 

försöka hitta ett nytt sammanhang i sin nya livsvärld. I resultatdiskussionen diskuteras vikten 

av att patienten får information om sjukdomen och att patienten får det stöd som patienten är i 

behov av efter att diagnos ställts. 

  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur vuxna patienter upplever att det är att leva med 

diabetes typ II, därför valde författarna att göra en kvalitativ litteraturstudie. Det ansågs 

lämpligt att använda kvalitativa artiklar eftersom syftet handlade om att beskriva patienters 

upplevelser. Friberg (2017) menar att kvalitativa studier lämpar sig bra då patienters 

upplevelser, erfarenheter och förväntningar ska beskrivas. Kvalitativa studier bidrar även till 

att skapa en förståelse för patienters livssituation. Författarna valde att inte inkludera 

kvantitativa artiklar eftersom dessa inte beskriver upplevelser. Studien hade kunnat 

genomföras som en intervjustudie istället för att besvara studiens syfte. Eftersom 

intervjustudier är en tidskrävande metod som ibland innebär ansökan om tillstånd och 

dessutom kräver erfarenhet av att intervjua och tolka intervjuer valde författarna att istället 

göra en litteraturstudie. 

 

Vidare användes de inklusions- och exklusionskriterier som tagits fram. Endast artiklar 

publicerade år 2009 – 2017 inkluderades i studien. Ett längre tidsspann hade möjligtvis 

resulterat i fler artiklar men hade även bidragit till ett mindre aktuellt resultat. Vetenskapliga 

artiklar är en färskvara och bör därför vara så aktuellt som möjligt. Genom att endast använda 

sig av originalartiklar som är peer reviewed stärks studiens resultat. Detta eftersom materialet 
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som använts inte har tolkats om av andra författare och dessutom har artiklarna granskats av 

experter. Endast artiklar som har ett etiskt godkännande av en kommitté har använts i studien. 

Därmed har även denna studie, indirekt, en god etisk grund att stå på. 

 

Vid sökningen användes databaserna CINAHL, Medline och PubMed, vilka tillhandahåller 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap respektive medicin, för att få fram artiklar som passar in 

på ämnesområdet. Genom att använda sig av flera databaser minimeras risken att missa 

relevanta artiklar. Detta eftersom en del artiklar endast är sökbara i en databas. Sökningen 

specificerades med hjälp av termer och ämnesord som fanns med i ämnesordlistan. Detta för 

att få fram artiklar som ansågs svara bäst in på syftet. I alla akademiska databaser finns en 

ämnesordlista som innehåller de ord som valts ut för att beskriva olika dokuments innehåll. 

Med hjälp av en ämnesordlista hittas sökord som är anpassade till det ämnesområde man 

söker i (Friberg, 2017). Författarna har valt att inte ta hjälp av bibliotekets personal för att ta 

fram sökord eftersom det vid söktillfället inte ansågs nödvändigt. Beslutet kan dock ha 

påverkat antalet relevanta artiklar som framkom vid sökresultatet eftersom författarna själva 

inte är experter på databassökningar. Med hjälp av bibliotekets personal är det möjligt att fler 

relevanta artiklar med färre sökträffar hade tagits fram, vilket hade förenklat sökningen. 

Något som även Friberg (2017) uppmuntrar till att göra eftersom bibliotekets personal är 

utbildade inom detta område och kan ge nyttiga tips och råd i hur databaserna används på 

effektivast sätt. 

 

Det fanns en del artiklar att tillgå inom ämnet men fokus lades på material från länder där 

levnadsstandard och sjukvård är likvärdig den svenska. Detta för att kunna få en större 

överförbarhet till den svenska sjukvården. Att fokusera på vissa delar av världen begränsade 

urvalet till viss del och risken finns att artiklar av hög kvalitet och värde från andra delar av 

världen kan ha missats.  

 

Vid kvalitetsbedömningen justerades de frågor man kan använda sig av till enklare varianter 

som kunde ge ett ja- eller nej-svar. Genom att göra detta förenklas själva bedömningen men 

det finns risker i att korrigera och förenkla. Det kan till exempel resultera i ett felaktigt 

resultat på vilken kvalitet artiklarna håller vilket i sin tur kan påverka resultatet. Artiklarna 

analyserades separat och oberoende av respektive författare och sedan jämfördes resultatet. 

Denna metod kan ge ett mer rättvist och riktigt resultat som inte är speglat av en enskild 

individs förförståelse. Risken minskas också för att väsentliga delar av resultatet går 

förlorade. Dahlberg & Segesten (2010) menar att förförståelsen kan minskas genom att 

ständigt värdera och kritiskt granska sin medvetenhet så att ens förståelse inte övergår i 

förförståelse. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att deltagarna upplevde många känslor som rädsla, ovisshet och ångest inför 

hur diabetes typ II skulle påverka deras framtid, hur vardagen skulle påverkas och vilka 

begränsningar sjukdomen innebar på livet. Liknande resultat återfinns även i Lundberg & 

Thrakuls studie (2011). Deltagarna i den studien kände sig stressade över diagnosen och blev 

ännu mer oroade av att de hade bekanta som drabbats av komplikationer och följdsjukdomar 

relaterade till diabetes typ II. Resultatet i den aktuella studien visar att deltagarna genom att 

de förnekade sjukdomen kunde förtränga tankarna på följdsjukdomar och komplikationer. Det 

är viktigt att som sjuksköterska vara ödmjuk för patientens livsvärld och få en uppfattning om 

denna. Sjuksköterskan ska också ha ett professionellt förhållningssätt och lyssna till 

patientens berättelse om sitt liv och sin vardag. Genom detta tillvägagångssätt kan 

sjuksköterskan få en bild av patientens tillvaro och på det sättet rikta stödet så det blir 
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individuellt anpassat efter patientens behov. Med stöd från sjuksköterskan kan patienten 

acceptera sjukdomen och tillåta den att bli en naturlig del av vardagen istället för att låta 

sjukdomen vara grunden till en ständig oro. Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2015) 

studie visade att samtal med sjuksköterskan där deltagarna upplevde att sjuksköterskan var 

närvarande och lyssnade på ett intresserat sätt, var viktigt för att känna stöd och för att 

deltagarna skulle känna att de inte vara ensamma i sin sjukdom. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att när sjuksköterskan går in i ett möte med patienten ger det patienten 

möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet av sin sjukdom. 

 

Många av deltagarna hade svårt att acceptera sjukdomen. Flera av deltagarna ville varken inse 

att de var sjuka eller acceptera sin nya situation. Flera deltagare menade att diabetes typ II inte 

är någon allvarlig sjukdom. Även i Akman och Olgun (2016) studie hade deltagarna svårt att 

acceptera sin sjukdom. Vilket ofta berodde på okunskap och brist på information, vilket i sin 

tur ledde till missuppfattningar om sjukdomen. Lundberg och Thrakul (2011) studie visade 

även den, att många deltagare kände att de hade otillräcklig kunskap om sin sjukdom. I 

resultatet till den aktuella studien visas att vetskapen om att deltagarna levde i riskzonen för 

att drabbas av diabetes typ II, gjorde att flera av deltagarna hade lättare för att acceptera 

sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan som träffar patienten är väl insatt i hur 

sjukdomen påverkar patienten och dennes livsvärld. Besitter sjuksköterskan denna kunskap 

ökar förmågan för att kunna ge det stöd och den information som är nödvändig för att 

patienten ska förstå innebörden av sin sjukdom och acceptera de förändringar som sjukdomen 

h                                                                                          

                                                                                                      

informationens innebörd.  

 

Den största utmaningen för deltagarna var att acceptera sjukdomen, skaffa sig kunskap om 

den och acceptera följderna av sjukdomen. När deltagarna väl hade fått kunskap och 

accepterat sin nya situation kunde de återtar kontrollen och låta sjukdomen bli en del av 

vardagen. Dahlberg och Segesten (2010) skriver om att leva med en kronisk sjukdom innebär 

att leva med något som inte går att frigöra sig från och att det kanske har stor påverkan på det 

dagliga livet. Vidare skriver Dahlberg och Segesten att även i den situationen finns en frihet, 

nämligen hur stor påverkan man själv tillåter att sjukdomen får på det dagliga livet. För en 

patient kan det vara svårt att tänka på hälsa vid en kronisk sjukdom, men med god hjälp från 

vården är det möjligt att uppleva välbefinnande trots sjukdomen.  

 

Resultatet visar att många deltagare upplevde det jobbigt med alla livsstilsförändringar som är 

nödvändiga till följd av diagnosen diabetes typ II. Kravet på förändringar frammanade många 

känslor på grund av att vardagen förändrades och blev mer strukturerad och begränsad. 

Resultatet visar också att kostförändring, planering av måltider och fysisk aktivitet är faktorer 

som patienterna upplever som en utmaning att bekanta sig med när det gäller 

livsstilsförändring. Liknande resultat kan även ses i Lundberg och Thrakul studie (2011)  där 

deltagarna upplevde det som svårt att förändra sina vanor även om de lärt sig vad som var 

viktigt att förändra. Till exempel uppgav flera av deltagarna i den studien, i likhet med den 

aktuella studien, att deltagarna inte ville avstå från god mat och alkohol och att det påverkade 

det sociala livet att inte längre kunna äta och dricka vad de ville. Några av deltagarna i 

Lundberg och Thrakul studie (2011) menade också att det var svårt att känna sig motiverad 

till att ändra sina kostvanor när man inte kände sig sjuk. Dock visade resultatet i den studien 

att några deltagare upptäckt att kostförändring och fysisk aktivitet hade positiv effekt på 

blodsockret. Även resultatet i aktuell studie visade att de deltagare som blivit mer fysiskt 

aktiva fick en bättre blodsockernivå. 
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Sjuksköterskan besitter kunskap om hur kost och motion påverkar sjukdomen positivt och kan 

genom att dela med sig av denna kunskap få patienten att inse vikten av förändring. Vilket 

styrks av Kneck, Klang och Fagerberg studie (2011) som visar att insikten om hur allvarlig 

diabetes typ II är gjorde att det blev lättare att göra de livsstilsförändringar som de egentligen 

vetat under lång tid var nödvändiga att genomföra. Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh 

studie (2015) visade att deltagarna själva behövde känna sig motiverade till en 

livsstilsförändring för att lyckas att genomföra den. Utan motivation fanns inga goda 

förutsättningar för att lyckas att genomföra en livsstilsförändring. Samma studie visade också 

att samtalen med sjuksköterskan gällande livsstilen kunde skapa en känsla av välbefinnande 

och gjorde patienterna mer öppna för att göra de livsstilsförändringar som krävdes. Studien 

visade också att samtalen om livsstilsförändring även skapade utrymme för känslan av 

självbestämmande för patienten.  

 

 

SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
  

Det är viktigt att patienterna får korrekt information och stöd från vården som är anpassad 

efter den enskilda individens behov. Utan tillräckligt med information och stöd i sin sjukdom 

är risken att patienten får svårt för att hantera och acceptera sin diabetes typ II. Det försvårar 

även för patienten att förstå vikten av livsstilsförändringar och att genomföra dessa. 

Livsstilsförändringar är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan hjälper patienten att förstå vikten av att ändra sina kost- och motionsvanor så 

att de kan känna sig motiverade till förändring. Att samtala med patienten kan dämpa den oro 

och ångest som ofta upplevs i samband med diagnosen. Likaså att hjälpa patienten att få 

kunskap i hur diabetes typ II fungerar och hur man hanterar den. Att känna till komplikationer 

och följdsjukdomar, förstå hur de uppkommer och veta hur man kan förebygga dessa är också 

information som kan hjälpa patienten att acceptera och sköta sin diabetes typ II på bästa sätt. 

Om sjuksköterskan tillåter patienten att vara delaktig i sin vård, får patienten lättare för att 

förhålla sig till sjukdomen och lära sig att leva med den. 

  

Diabetes typ II är ett växande problem i världen där det är vanligt att patienterna upplever att 

de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna hantera sin sjukdom. Detta gör det motiverat 

till att genomföra fler studier som syftar till att förbättra stödet för de drabbade så att 

upplevelsen blir att de har kontroll över sin sjukdom. Dessutom vore det av intresse att 

utveckla studien och fokusera på skillnader mellan män och kvinnor i hur de upplever och 

påverkas av sin diabetes typ II. Finns det skillnader mellan könen i upplevelse och påverkan 

bör det även vara skillnad i vården de får. På så sätt uppnås en mer individanpassad nivå på 

vården som kan bidra till en högre livskvalitét för de drabbade. 
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ARTIKELSÖKNING         

                                                                                                       Bilaga 1  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval Antal 

valda 

CINAHL Diabetes type 2 AND experience AND 

living with 

16 Peer 

reviewed 

Full text 

2009 - 2017 

2 

CINAHL Diabetes type 2 AND experience AND 

qualitative study 

41 Peer 

reviewed 

Full text 

2009 - 2017 

2 

CINAHL Diabetes type 2 AND living with AND 

qualitative study 

17 Peer 

reviewed 

Full text 

2009 - 2017 

2 

CINAHL Diabetes type 2 AND experience AND 

diabetic patients 

25 Peer 

reviewed 

Full text 

2009 - 2017 

1 

Medline Diabetes type 2 AND everyday life AND 

self care 

32 Peer 

reviewed 

2009 - 2017 

1 

CINAHL Diabetes type 2 AND experience AND 

diagnosis 

26 Peer 

reviewed 

Full text 

2009 - 2017 

1 

Pubmed Diabetes type 2 AND lifestyle chang* 

AND qualitative 

17 Full text 

2009 - 2017 

 

1 
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KVALITETSGRANSKNING                                                                                                                                                           

       Bilaga 2 

 

Följande granskningsfrågor är enligt Friberg, (2017) men omformulerade för att kunna svara 

JA eller NEJ. 

Ett poäng gavs för varje JA. 

  

 

  

Antal JA-svar: 14 

  

Resultat: 

11 - 14 poäng: Hög kvalitet 

7 - 10 poäng: Medel kvalitet 

1 - 6 poäng: Låg kvalitet 

 

 

 

  

  

  

  

  

Finns det ett tydligt problem formulerat? JA NEJ 

Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?                       JA NEJ 

Innehåller bakgrunden vårdvetenskapliga teorier?                   JA NEJ 

Är syftet klart formulerat?                                                        JA NEJ 

Är metoden tydligt beskriven?                                                 JA NEJ 

Är deltagarna och situationen tydligt beskrivna?                    JA NEJ 

Är data-analysen tydligt beskriven?                                         JA NEJ 

Hänger metod och teori ihop?                                                  JA NEJ 

Är resultatet tydligt beskrivet?                                                 JA NEJ 

Finns det tydligt beskrivet hur resultatet har tolkats?              JA NEJ 

Argumenterar författarna?                                                        JA NEJ 

Finns det en tydlig metoddiskussion?                                      JA NEJ 

Återkopplar man till de vårdvetenskapliga utgångspunkterna?   JA NEJ 

Återkopplar man till det praktiska vårdarbetet?       JA NEJ 
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ARTIKELÖVERSIKT       

                Bilaga 3 s. 1 (3)  
 
 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalite

t 

Ahlin, K. & 

Billhult, A. 
2012 
Sverige. 
Scandinavia

n Journal of 

Primary 

Health Care. 

Lifestyle 

changes - a 

continuous, 

inner 

struggle for 

women with 

type 2 

diabetes: A 

qualitative 

study. 
 

Att beskriva hur 

kvinnor hanterar 

de 

livsstilsförändring

ar som krävs i 

samband med en 

kronisk sjukdom 

som diabetes typ 

II. 

Intervjuer med 10 

kvinnor som fått 

diagnosen diabetes 

typ II och som 

rekommenderats 

att göra 

livsstilsförändringa

r. 

 
Att göra 

livsstilsförändring

ar upplevdes som 

svårt, allra helst 

gällande kosten. 

De saknade 

kunskap för att 

motivera 

förändringar. 

Hög 

 

Akman, H. 

& Olgun, N. 
2016. 
Turkiet. 
Internationa

l Diabetes 

Nursing. 

Experience 

of adult 

individuals 

with Type 2 

diabetes 

about 

diabetes: A 

qualitative 

study. 

Att identifiera de 

känslor och 

erfarenheter som 

diabetes typ II 

skapar. 
 

21 personer 

intervjuades med 

hjälp av 

frågeformulär och 

ansikte-mot-

ansikte-intervjuer. 

Upplevde att 

vardagen 

förändrades. 

Sjukdomen 

innebar 

restriktioner som 

gjorde att man 

kände sig 

begränsad. 
 

Hög. 

 

Carolan, M., 

Holman, J 

& Ferrari, 

M. 
2015. 
Australien 
Journal of 

clinical 

nursing 
 

Experiences 

of diabetes 

self-

managemen

t: a focus 

group study 

among 

Australians 

with type 2 

diabetes. 

Att undersöka 

upplevelser och 

bekymmer hos 

individer med 

diabetes mellitus 

typ 2. 
 

22 deltagare, i 

åldern 40 till över 

70 år, med 

diagnosen typ II 

diabete 
 

Upplevde det som 

utmanande att leva 

med diabetes typ 

II och var rädda 

för 

komplikationer. 

Insåg att de måste 

acceptera 

sjukdomen och ta 

ansvar för den. 

Hög 
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Handley, J., 

Pullon, S & 

Gifford, H. 
2010. 
Nya 

Zeeland. 
Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 
 

Living with 

type 2 

diabetes: 

'Putting the 

person in 

the pilots' 

seat'. 
 

Att bättre förstå de 

dagliga 

erfarenheterna av 

att leva med 

diabetes typ 2. 
 

Semistrukturerade 

intervjuer med nio 

patienter (fem män 

och fyra kvinnor) 

som fått diagnosen 

diabetes typ II. 
 

Fann svårigheter i 

att acceptera och 

anpassa sig till 

sjukdomen. Men 

även att hantera de 

livsstilsförändring

ar  som diabetes 

typ II kräver 
 

Hög. 

 

Herre, A. J , 

Graue, M., 

Kolltveit, B-

C. H., 

Gjengedal, 

E. 2017. 

Norge. 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Sciences. 

Experience 

of 

knowledge 

and skills 

that are 

essential in 

self-

managing a 

chronic 

condition - a 

focus group 

study 

among 

people with 

type 2 

diabetes. 

 

Att undersöka hur 

personer med 

diabetes typ 2 

upplever att 

stödgrupper kan 

bidra till bättre 

hälsa och 

hantering av 

sjukdomen. 
 

22 deltagare (11 

män och 11 

kvinnor) med 

diagnosen diabetes 

typ II och som 

deltagit i en 

stödgrupp. 30-75 

år. 
 

Deltagarna 

upplevde det som 

positivt att delta i 

stödgrupper. De 

fick mer kunskap 

och stöd som 

bidrog till att de 

kunde hantera sin 

sjukdom bättre. 
 

Hög. 

 

Jutterström, 

L., Isaksson, 

U., 

Sandström, 

H. & 

Hörnsten, 

Å. 
2012. 
Sverige. 
Européan 

Diabetes 

Nursing. 
 
 

Turning 

points in 

self-

managemen

t of type 2 

diabetes. 
 

Att belysa 

vändpunkter som 

påverkat 

patienters syn på 

diabetes typ 2. 
 

18 personer  (åtta 

kvinnor, 10 män) 

med diagnosen 

diabetes typ 2 i 

åldrarna 40-80 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
 

Kände rädsla inför 

framtiden (många 

hade vänner och 

anhöriga som dött 

i diabetes typ II). 

Detta fick dem att 

inse allvaret och 

att det var de 

själva som måste 

förändra sin 

livsstil. 
 

Hög. 
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Malpass, A., 

Andrews, R. 

& Turner, 

K. M. 
2009. 
England. 
Patient 

Education 

and 

Counseling 

 
 

Patients 

with Type 2 

Diabetes 

experiences 

of making 

multiple 

lifestyle 

changes: a 

qualitative 

study. 
 

Att undersöka hur 

nyligen 

diagnostiserade 

patienter upplevde 

livsstilsförändring

ar gällande kost 

och fysisk 

aktivitet. 
 

Djupintervju med 

30 deltagare med 

diagnosen diabetes 

typ II. 30-80 år. 
 

Upplevde att 

fysisk aktivitet 

och kost bidrog 

till att hantera sin 

diabetes typ II. 

Sågs som en 

motivation att ta 

hand om sig själv 

och sin sjukdom. 
 

Hög. 

 

Smide B. & 

Hörnsten, 

Å. 
2009. 
Sverige. 
Journal of 

Nursing and 

Healthcare 

of Chronic 

Illness. 
 
 

People's 

reasoning 

about 

diagnosis in 

type 2 

diabetes. 

Att identifiera hur 

personer med 

diabetes typ II 

upplevde sin 

diagnos. 
 

23 personer (10 

män och 13 

kvinnor) med 

diagnosen diabetes 

typ II intervjuades 

ansikte mot 

ansikte. 
 

Att drabbas av 

diabetes typ II 

väckte många 

känslor. 

Upplevdes svårt 

att acceptera och 

hantera 

sjukdomen. 
 

Hög. 

 

Wallin A. & 

Ahlström G. 
2010. 
Sverige. 
Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Sciences. 
 
 

From 

diagnosis to 

health: a 

cross-

cultural 

interview 

study with 

immigrants 

from 

Somalia. 
 

Att beskriva hur 

emigranter från 

Somalia, nu 

boende i Sverige, 

upplever sin 

diagnos 
 

19 deltagare (åtta 

män, 11 kvinnor) 

med diagnosen 

diabetes typ II 

intervjuades. 19-83 

år 
 

Hade svårt att 

förstå och 

acceptera 

diagnosen. Kände 

oro inför hur 

framtiden skulle 

bli. 
 

Hög. 

 

Ågård, A., 

Ranjbar, V. 

& Strang, S. 
2016. 
Sverige 
Practical 

Diabetes. 
 
 

Diabetes in 

the shadow 

of daily life: 

factors that 

make 

diabetes a 

marginal 

problem. 
 

Att identifiera 

faktorer som 

påverkar 

patienters vilja 

och förmåga att 

sköta sin 

medicinering och 

förändra sin 

livsstil. 
 

24 patienter (15 

män och nio 

kvinnor) med 

diagnosen diabetes 

typ 2 intervjuades 

ansikte mot 

ansikte. 20-80 år.. 
 

Upplevde att livet 

blev mer 

strukturerat och 

begränsat men 

ansåg inte att 

diabetes var en 

speciellt allvarlig 

sjukdom. Tyckte 

det var svårt att 

förändra sin 

livsstil och ville 

inte ge upp sina 

matvanor. 
 

Hög. 

 

Samtliga artiklar är kvalitativa. 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/07383991
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/07383991
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/07383991
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/science/journal/07383991
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ARTIKELANALYS                                                                                                                                                        

                            Bilaga 4 

 

Meningsbärande enhet Underkategori Huvudkategori 

“J                 y a mig själv att jag inte har 

   b     ” 

 

 

Förnekelse   

Livet 

förändrades 

“M                           Nu              bu   

Innan jag fick diabetes kunde jag göra vad jag 

                         u ” 

Begränsningar 

“J   b                   ;        b      jag tar 

             ” 

Rädsla och ovisshet inför 

framtiden 

“J                                                  

jag försöker. Jag menar, jag har ju inget annat 

   …  ” 

Acceptera situationen   

Livet går vidare 

”I                                         ” Livsstilsförändringar 

  

 

 
 


