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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 1 blir allt vanligare i hela världen. Det är en kronisk 

sjukdom som påverkar både patienten och personer i dess omgivning på olika sätt. 

För patienter med kronisk sjukdom finns det olika sätt att hantera livssituationen där 

vissa ignorerar allvaret och andra tar lärdom av erfarenheterna. Egenvård är en 

viktig del för att hantera diabetes typ 1 och minska risken för komplikationer. Vald 

teoretisk referensram är Orems egenvårdsteori.  

Syfte: Syftet var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med diabetes typ 1.  

Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Datainsamling genomfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Integrerad analys genomfördes. Nio 

artiklar valdes ut, åtta var kvalitativa och en var kvantitativ. 

Resultat: Fyra kategorier identifierades: Förändrad tillvaro, personligt ansvar för 

egenvård, rädsla och oro samt stöd från omgivningen.   

Slutsats: Patienter har olika erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. Egenvården 

är ständigt närvarande och kräver planering i alla dagliga aktiviteter vilket kan vara 

påfrestande. Ansvarstagande för egenvård riktas mot att förhindra uppkomst av 

komplikationer. Hypoglykemi utgör den största rädslan. Stöd från omgivningen är 

betydelsefullt för att kunna hantera livet. Genom att vara lyhörd och bemöta varje 

patient som en unik individ kan sjuksköterskan bidra till delaktighet och stöd.  

Nyckelord 

Diabetes typ 1, erfarenheter, patient, egenvård.  
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1 Inledning 

Förekomsten av diabetes ökar i hela världen och kan leda till allvarliga 

komplikationer och sjukdomar (World Health Organization [WHO], 2017). I 

Sverige lever cirka 450 000 människor med diabetes, cirka 50 000 av dessa har 

diagnosen diabetes typ 1 (Diabetesförbundet, 2017). Diabetes är en omfattande 

sjukdom där både patienter och personer i dess omgivning påverkas på olika sätt.  

Vi har mött patienter med diabetes typ 1 under vår verksamhetsförlagda utbildning 

och upplevde då att stort fokus från sjuksköterskor låg på blodsockernivåerna. Vår 

uppfattning är att sjuksköterskor skulle kunna lägga större fokus på att se patienten 

och hur hen upplever sjukdomen. Utifrån detta väcktes intresset att ta reda på 

patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 1.  

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 1 

Diabetes är en gemensam benämning för sjukdomar som orsakar förhöjd 

blodsockerhalt. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom där bukspottkörteln har slutat 

producera insulin vilket innebär livslång insulinbehandling för den som drabbas 

(Bendt, 2017). 

2.2 Definition av bärande begrepp 

Patient definieras som en person som har kontakt med hälso- och sjukvården på 

grund av ohälsa. Syftet med kontakten är att få råd, behandling eller omvårdnad 

(Nationalencyklopedin [NE], 2018). I litteraturstudien benämns personen som lever 

med diabetes typ 1 som patient då avsikten är att rikta oss mot sjuksköterskor.   

2.3 Insulinbehandling 

Insulin injiceras med sprutor eller insulinpump i underhuden, vanligtvis i låret eller 

magen. Vid användning av sprutor tar patienten oftast injektionen själv med hjälp av 

sprutor som är förfyllda eller sprutor som fylls på manuellt. En insulinpump är en 
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insulinbehållare som bärs utanpå kroppen och är kopplad till en nål som är placerad 

under huden på magen. Vid användning av insulinpump behöver patienten inte 

sticka sig varje gång insulin ska tas, utan pumpen doserar kontinuerligt små 

mängder insulin till kroppen (Bendt, 2017).  

2.4 Komplikationer vid diabetes typ 1 

Vanliga akuta komplikationer som patienten kan drabbas av är hyper- och 

hypoglykemi. Vid hyperglykemi är blodsockerhalten förhöjd, tillståndet kan 

uppkomma vid otillräcklig insulinbehandling. Hyperglykemi kan ge olika symtom 

från illamående till olika grader av medvetandesänkning. Hypoglykemi innebär för 

låg blodsockerhalt som kan bero på exempelvis för mycket insulin, felplanerad 

måltid eller fysisk aktivitet. Mild hypoglykemi kännetecknas av så kallad 

insulinkänning vilket visar sig genom symtom såsom exempelvis hunger, 

svettningar, irritation och blekhet. Vid kraftig hypoglykemi kan patienten bli 

medvetslös och drabbas av insulinkoma, detta sker då hjärnan inte får tillräckligt 

med energi. Ständigt förhöjda blodsockernivåer kan leda till sena komplikationer i 

form av blodkärlsskador och skador i nervfibrer vilket ökar risken att utveckla 

sjukdomar i ögon, njurar och hjärta (Ericson & Ericson, 2012). 

2.5 Egenvård vid diabetes typ 1 

Egenvård definieras som frivilliga, medvetna och målinriktade aktiviteter som varje 

individ tar initiativ till för att bevara liv, hälsa och välbefinnande hos sig själv 

(Orem, 2001). Vid diabetes typ 1 erbjuds patienten teoretisk och praktisk utbildning 

för att kunna utföra egenvårdsaktiviteter. Ett viktigt mål för patienten är att hålla 

blodsockernivån så nära normalvärdet som möjligt för att minska risken för sena 

komplikationer (Ericson & Ericson, 2012). Hälso- och sjukvården ansvarar för att 

ge information och stöd men patienten har själv det största ansvaret för sin 

egenvård. En grundläggande förutsättning för egenvård hos patienter med diabetes 

typ 1 är att kunna mäta sitt blodsocker, tolka resultatet och utifrån det utföra rätt 

åtgärder (Diabetesförbundet, 2016). Andra sätt att minska risken för komplikationer 

genom egenvård är att äta bra och regelbundet, motionera, dricka måttligt med 

alkohol och inte röka. Vidare är det viktigt att kontrollera och vårda ögon, fötter och 
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tänder för att upptäcka förändringar som exempelvis känselnedsättning i fötter 

(Bendt, 2017). 

2.6 Kronisk sjukdom 

Att leva med kronisk sjukdom leder ofta till att patienten blir expert på att hantera 

sin situation genom att ta lärdom av sina erfarenheter av att vara sjuk. Ett annat sätt 

att hantera situationen är att ignorera allvaret i sin sjukdom, denna strategi leder 

dock i många fall till att sjukdomen inte blir en naturlig del i livet (García-Sanjuán, 

Lillo-Crespo, Richart-Martínez & Sanjuán-Quiles, 2018). Patienter som lever med 

kronisk sjukdom påverkas av flera olika faktorer där sjukdom, teknik och 

behandling tillsammans med vardagliga aktiviteter kan ses som en helhet i tillvaron 

(Storni, 2015). För att kunna leva ett meningsfullt liv trots långvarig sjukdom bör 

den drabbade patienten ändra inställning till sin livssituation (Mayan, Morse & 

Eldershaw, 2009). García-Sanjuán et al. (2018) skriver att stödet från den närmaste 

omgivningen är en viktig del för patienter som lever med kronisk sjukdom. 

Årestedt, Persson och Benzein (2014) förklarar att samarbetet mellan medlemmarna 

i en familj där en person lever med kronisk sjukdom är en viktig del för att uppnå 

välbefinnande. Till följd av förändringar i samband med sjukdomen utmanas 

familjen att skapa nya mönster för att tillvaron ska fungera på ett bra sätt. Tillvaron 

kan påverkas genom att mer tid krävs för planering och att aktiviteter begränsas 

(Årestedt et al., 2014). 

2.7 Sjuksköterskans roll 

Ett etiskt förhållningssätt ingår i den legitimerade sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning där det framgår att omvårdnad ska baseras på respekt för 

mänskliga rättigheter, integritet, självbestämmande och värdighet. Sjuksköterskan 

ska också ta hänsyn till människors värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Enligt International council of nursing´s ([ICN], 2014) etiska kod ansvarar 

sjuksköterskan för att den information som delges patienten är korrekt. Vidare 

beskriver koden att den professionella sjuksköterskan ska visa respekt, medkänsla 

och lyhördhet i mötet med patienten. Andersson, Svanström, Ek, Rosén och 

Berglund (2015) beskriver att sjuksköterskan kan skapa existentiella dialoger i 

mötet med patienten genom att ställa frågor och aktivt lyssna. Genom att vara 
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nyfiken och lyhörd kan sjuksköterskan utmana både patientens förståelse och den 

egna förståelsen för patienten. Vid utbildning av patienter som lever med kronisk 

sjukdom skiftar sjuksköterskans roll mellan att informera kring sjukdomen till att 

vara stödjande och stärkande. Detta kan hjälpa patienten att fatta beslut och ta större 

ansvar för sin egen livssituation. Att utbilda patienter som har orimliga mål eller 

väljer att leva ohälsosamt kan upplevas vara krävande för sjuksköterskan 

(Andersson et al., 2015). Utbildning i egenvård är viktigt för patienter som lever 

med diabetes typ 1. Genom att anpassa informationen till varje individ kan 

sjuksköterskan ge de bästa möjliga förutsättningarna för patientens delaktighet.  

Målet med utbildningen för dessa patienter är att öka förutsättningarna för en 

fungerande egenvård där kontroll av riskfaktorer kan bidra till en ökad livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2017).  

2.8 Teoretisk referensram 

Författarna har valt att ta stöd från Orems (2001) egenvårdsteori för att beskriva 

patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 1.  

Orems egenvårdsteori utgår från att människor har förmåga och motivation att ta 

tillvara på och främja den egna hälsan samt förbygga sjukdom genom att utföra 

egenvårdsåtgärder. När kraven på egenvård överstiger förmågan att genomföra 

dessa handlingar kan patienten behöva stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

uppgift är då att hjälpa patienten att återfå kapaciteten att utföra egenvård och på så 

sätt upprätthålla hälsa och välbefinnande. Målet med omvårdnaden är att stödja 

patienten till att uppnå självständighet i egenvårdsaktiviteter (Orem, 2001).  

Egenvårdsteorin består av tre olika teorier: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist samt teorin om omvårdnadssystem. Teorin om egenvård baseras på 

begreppen egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård är aktiviteter 

som utförs självständigt i syfte att främja den egna hälsan. Målet med egenvården är 

att tillgodose individens egenvårdsbehov. Egenvårdsbehoven delas in i tre 

kategorier. De universella egenvårdsbehoven handlar om att individen måste utföra 

egenvård för att behålla sin mänskliga funktion. De utvecklingsmässiga 

egenvårdsbehoven grundar sig på att människan ständigt utvecklas och att det 

uppstår nya behov i olika situationer och faser i livet. Hos individer som lider av 
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sjukdomar förekommer egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem. Exempel på 

denna typ av egenvårdsbehov är att söka vård när det är nödvändigt samt att ändra 

självbilden med hjälp av att acceptera hälsotillståndet. Den tredje delen i teorin om 

egenvård är egenvårdskrav vilket definieras som de aktiviteter som måste göras för 

att möta individens behov (Orem, 2001).  

Teorin om egenvårdsbrist bygger på begreppen egenvårdskapacitet, vilket innebär 

förmågan att tillgodose det egna behovet av vård, samt egenvårdsbegränsningar, 

som uppstår när det finns brister i individens kapacitet att utföra egenvård. 

Egenvårdsbrist inträffar när egenvårdskraven överstiger individens 

egenvårdskapacitet. I dessa situationer kan det bli nödvändigt att andra människor, 

till exempel närstående, delvis eller helt får ta över ansvaret för egenvården (Orem, 

2001). 

Omvårdnadssystem skapas genom samverkan mellan sjuksköterska och patient. 

Egenvårdsbrist är förklaringen till varför en individ behöver omvårdnad och graden 

av brist är avgörande för omvårdnadens omfattning. Sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden är att identifiera patientens behov samt stärka patientens förmåga att, 

så långt det är möjligt, utföra självständig egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har förmågan att vägleda, undervisa och skapa en utvecklande miljö för att patienten 

ska uppnå målen med egenvården (Orem, 2001).  

2.9 Problemformulering 

Att leva med diabetes typ 1, som är en kronisk sjukdom, innebär en anpassning av 

tillvaron för den drabbade. Patientens livssituation kan påverkas på många olika sätt 

och erfarenheterna av sjukdomen är individuella. Patienten har det största ansvaret 

för att egenvården utförs, vilken är en förutsättning för att minska risken för 

komplikationer och allvarliga följdsjukdomar. Sjuksköterskans roll i 

patientutbildningen är att ge information samt stödja och stärka patienten för att öka 

förutsättningarna till en fungerande egenvård. Förekomsten av diabetes typ 1 ökar, 

vilket leder till att möten mellan grundutbildade sjuksköterskor och denna 

patientgrupp förväntas bli allt vanligare. Genom att beskriva patientens erfarenheter 

av att leva med diabetes typ 1 kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för denna 

patientgrupp. 
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3 Syfte 

Syftet var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. 

4 Metod 

4.1 Design  

Den valda designen är en litteraturstudie vilket är en sammanställning av befintlig 

vetenskaplig forskning (Kristensson, 2014). Litteraturstudien började med en 

undersökningsfråga som lade grunden för studiens syfte. Därefter genomfördes 

sökningar i databaser efter artiklar som skulle svara på den berörda frågan. De 

studier som framkom vid sökning granskades kritiskt innan resultat sammanställdes. 

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av en icke-systematisk översikt. 

Detta innebär en översikt som delvis är systematiskt genomförd men inte uppfyller 

alla krav som ställs på en systematisk översikt (Kristensson, 2014).  

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Innan litteratursökningen diskuterades inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterium var att studierna skulle beröra erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1 ur ett patientperspektiv. Ett annat inklusionskriterium var att i studien 

skulle bestå av vuxna personer över 18 år. Ett exklusionskriterium var studier som 

beskrev barns erfarenheter. 

4.3 Datainsamling  

4.3.1 Databaser 

Det finns olika databaser att välja mellan, syftet avgör vilka som används. Valda 

databaser i denna litteraturstudie var Cinahl, där det vårdvetenskapliga området 

berörs, PubMed, där medicin och omvårdnad berörs samt PsycINFO, där psykologi 

och beteendevetenskap är huvudområden (Kristensson, 2014).   
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4.3.2 Sökstrategi 

Inför sökningen identifierades sökord som var relevanta till litteraturstudiens syfte. 

Med hjälp av sökorden genomfördes en testsökning i fritext för att se hur mycket 

forskning som fanns inom det valda ämnet. Författarna bedömde att det fanns 

tillräckligt med material för att gå vidare med sökningen. För att få struktur utfördes 

därefter sökningen systematiskt med hjälp av sökord. 

Litteratursökningen genomfördes med indexord och fritextsökning i databaserna 

Cinahl och PubMed. I PsycINFO användes enbart fritextsökning. Författarna valde 

ut lämpliga indexord ur databasernas ordlistor. I Cinahl användes sökorden Diabetes 

Mellitus Type 1, Diabetic Patients, Quality of Life och Attitude to Illness som Cinahl 

headings samt Experience som fritextsökning. I PubMed användes Diabetes 

Mellitus type 1 och Quality of Life som MeSH-termer. I PsycINFO användes 

Diabetes Mellitus Type 1 och Experience som fritextsökning. Indexord kan liknas 

vid en etikett eller ett nyckelord och används för att sortera artiklarnas innehåll, 

dessa benämns olika i olika databaser. I databasen Cinahl används benämningen 

Cinahl headings och i PubMed kallas indexorden för MeSH-termer. Fördelen med 

att använda indexord är att sökningen blir mer specifik. Vissa begrepp saknade 

indexord och då användes istället fritextsökning vilket innebär en sökning som inte 

är kopplad till indexord (Kristensson, 2014). Vid fritextsökning använde sig 

författarna av trunkering. Trunkering ersätter början eller slutet av sökordet med en 

asterisk och används för att få fram fler varianter av ett ord (Forsberg & 

Wengström, 2016). Den Booleska sökoperanden AND användes vid 

litteratursökningen för att kombinera olika sökord. Genom att använda denna 

sökoperand kan sökningens sensitivitet öka (Kristensson, 2014). För att få fram 

relevant litteratur identifierades avgränsningar för sökningen. Avgränsningar i 

Cinahl var att artikeln skulle vara publicerad mellan år 2013-2018, vara skriven på 

engelska, genomgått peer review och handla om vuxna. En artikel i Cinahl valdes 

utan begränsningen vuxna. I PubMed avgränsades sökningen med att artikeln skulle 

vara publicerade i ”Nursing Journals” inom de senaste fem åren, handla om vuxna 

människor och vara skriven på engelska. I PubMed kunde inte avgränsningen peer 

review användas utan detta kontrollerades istället via databasen Ulrichsweb. I 

Ulrichsweb visas peer review på tidskriftsnivå vilket innebär att det saknas garanti 
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för att alla artiklar är granskade (Universitetsbiblioteket, 2018). Avgränsningar i 

PsycINFO var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2013-2018, 

genomgått peer review, skrivna på engelska och handla om vuxna. Sökningarna 

finns redovisade i en tabell, se bilaga 1, 2 och 3.  

4.4 Urval och granskning 

Sökningarna resulterade i totalt 198 träffar där samtliga titlar lästes. Av dessa valdes 

46 titlar som bedömdes kunna svara på litteraturstudiens syfte. Författarna läste 

samtliga 46 abstrakts och gallrade därefter bort icke-relevanta artiklar, vilket var det 

första steget i urvalsprocessen. I det andra steget lästes totalt 13 artiklar i fulltext 

och av dessa valdes slutligen 10 artiklar för vidare granskning. De tre artiklarna som 

valdes bort ansågs inte vara relevanta för att besvara syftet. 

I det tredje steget gjordes en noggrann kritisk granskning av artiklarna för att 

bedöma vetenskaplig kvalitet. Vid granskningen av kvalitativa och kvantitativa 

studier användes granskningsmallar för respektive studietyp, se bilaga 4 och 5 

(Carlsson & Eiman, 2003). En fråga i granskningsmallen ändrades då den berörde 

”patienter med lungcancerdiagnos”, denna ändrades till ”patienter med diabetes typ 

1”. Genom att följa granskningsmallarna fick varje artikel en poängsumma som 

sedan räknades om till procent. Totalpoäng för den kvalitativa granskningsmallen 

var 48 poäng och totalpoäng för den kvantitativa granskningsmallen var 47 poäng. 

Utifrån procenten graderades kvalitén från I-III. Grad I kräver minst 80% och 

innebär hög kvalitet, grad II kräver minst 70% och innebär medelhög kvalitet, grad 

III kräver minst 60% och innebär låg kvalitet. Studier som inte når upp till 60% 

bedöms ha för låg vetenskaplig kvalitet för att användas (Carlsson & Eiman, 2003). 

Författarna granskade samtliga studier var för sig varefter diskussion skedde innan 

slutlig bedömning. Grad I-III ansågs vara godkänd kvalitet för att användas till 

resultatet i litteraturstudien. Sju av artiklarna uppnådde grad I, en artikel uppnådde 

grad II och en artikel uppnådde grad III. En artikel valdes bort då den inte nådde 

upp till grad III. Utvalda artiklar sammanfattades i en artikelmatris, se bilaga 6. 

4.5 Analys 

Integrerad analys har använts för att sammanställa resultatet i litteraturstudien. 

Denna typ av analys genomfördes i olika steg för att resultatet skulle kunna 
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presenteras på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). I det första steget läste 

författarna enskilt de valda artiklarna och markerade stycken i texten som svarade 

på litteraturstudiens syfte. Vid analys av kvantitativa studier omvandlades statistik 

och tabeller till text. Därefter jämfördes och diskuterades författarnas tankar för att 

hitta likheter eller skillnader i resultatet. I steg två sammanfattades ursprungstextens 

resultat och tilldelades etiketter. Utifrån etiketter med liknande innehåll 

identifierades olika kategorier. I steg tre sammanställdes resultaten i de olika 

kategorierna. Analysen utmynnade i fyra kategorier som bygger resultatet i denna 

litteraturstudie, se tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analyssteg från ursprungstext till kategori. 

Ursprungstext Sammanfattning  Etikett Kategori 

Det är nödvändigt att planera 

för de mest basala 

aktiviteterna i det dagliga 
livet, såväl som skola, sociala 

aktiviteter, fysisk träning och 

jobb. 

Alla aktiviteter i det 

dagliga livet kräver 

planering. 

Ständig planering Förändrad 

tillvaro 

De började integrera diabetes 

till sin identitet och sitt liv 
genom att behandla 

sjukdomen som ett extra 

ansvarsområde. 

Diabetes integrerades 

till livet och 
behandlades som ett 

extra ansvarsområde.  

Diabetes blev ett 

ansvarsområde 

Personligt ansvar 

för egenvård 

Daglig rädsla för framtida 

komplikationer var en del av 

livet och bidrog till känslor av 
oro, bekymmer och 

frustration. 

Daglig rädsla för 

komplikationer var en 

del av livet. Skapade 
oro, bekymmer och 

frustration. 

Daglig rädsla för 

komplikationer 

var en del av livet 

Rädsla och oro 

Stödjande nätverk bidrog till 

att patienter kunde utföra sina 

uppgifter. De tog emot hjälp 

och delade sina erfarenheter 
och tankar om att hantera 

diabetes.  

Stödnätverk hjälpte 

patienter att klara av 

sina uppgifter. Delade 

erfarenheter med andra.  

Stöd från andra 

var viktigt 

Stöd från 

omgivningen 

4.6 Etiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt ska prägla all forskning. Forskningsetiska 

ställningstaganden är ett krav även i litteraturstudien eftersom andras studier ska 

vara etiskt försvarbara (Kristensson, 2014). Avsikten för litteraturstudien var att 

utvalda studier skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté eller på 

andra sätt vara etiskt försvarbara. Med hjälp av granskningsmallar letade författarna 

efter förekomst av etiska aspekter i alla nio artiklar i litteraturstudiens resultat. Det 

framkom att sju av artiklarna hade genomgått godkänd etisk granskning. Två 
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artiklar saknade tydligt etiskt godkännande men tog upp andra etiska överväganden. 

Författarna sökte då upp publicerande tidskrift där det framkom att etiska krav 

ställdes på de artiklar som publicerades i tidskriften. Även via mailkontakt med 

författarna till dessa två studier bekräftades att etiskt godkännande fanns.  

Under analysen valdes material ut utan att undanhålla eller förstärka det som 

framkommit av de inkluderade artiklarna. Vid sammanställning av resultatet har 

egna värderingar diskuterats och det intogs en neutral inställning för att ge ett 

sanningsenligt resultat i litteraturstudien. Plagiat har inte förekommit och det har 

säkerställts att källor är korrekt refererade. Forsberg och Wengström (2016) betonar 

att alla resultat ska presenteras oavsett forskarens egna åsikter. Vidare beskrivs att 

fusk och ohederlighet inte får existera inom forskning.  

5 Resultat 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1. Efter analys av de inkluderade studiernas resultat identifierades fyra 

kategorier: förändrad tillvaro, personligt ansvar för egenvård, rädsla och oro samt 

stöd från omgivningen. 

5.1 Förändrad tillvaro 

Patienter beskrev en överväldigande känsla av vetskapen om att de skulle leva med 

diabetes resten av livet (Clausi & Schneider, 2017; Fredette, Mawn, Hood & Fain, 

2016). En bidragande orsak till denna erfarenhet var den omfattande och ständigt 

närvarande egenvården som orsakade stress. Egenvården beskrevs som en 

verklighet som inte gick att fly ifrån och det uppstod en känsla av att vara fångad 

(Clausi et al., 2017). Det fanns också de som upplevde diabetes som en del av 

identiteten och en naturlig del av livet vilket gjorde att fokus låg på de positiva 

aspekterna med sjukdomen (Abdoli, Hardy & Hall, 2017; Clausi et al., 2017; 

Fredette et al., 2016). Patienter uttryckte en vilja att ta tillvara på livet och leva det 

fullt ut då de inte visste vad som skulle hända i framtiden (Abdoli et al., 2017; 

Clausi et al., 2017). För att uppnå personliga mål var det betydelsefullt att anpassa 

sitt sätt att se på livet med diabetes (Fredette et al., 2016; O´Hara, Gough, Seymour-

Smith & Watts, 2013).  
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Patienter kände sig inte lika spontana som de skulle kunna vara om de inte var 

diagnosticerade med diabetes (Clausi et al., 2017; Rankin, Elliott, Heller, Amiel, 

Rogers, DeZoysa & Lawton, 2013). En orsak till minskad spontanitet var ständig 

planering som grundade sig i rädslan att skada sig eller skämma ut sig (Rankin et 

al., 2013). Även de mest basala aktiviteterna så som sociala aktiviteter, fysisk 

träning och jobb krävde planering i förväg. Den ständiga planeringen var 

påfrestande då det fanns andra utmaningar att tänka på i livet (Fredette et al., 2016). 

Oförmåga att upptäcka symtom på hypoglykemi kunde störa dagliga aktiviteter och 

begränsningar genomfördes därför för att minska risken att drabbas av 

hypoglykemi. Begränsningarna innebar att ge upp tidigare intressen som exempelvis 

trädgårdsarbete och vandringsresor, då dessa innebär ökad fysisk aktivitet som kan 

leda till hypoglykemi. De begränsade den spenderade tiden hemifrån på grund av 

risken att drabbas av hypoglykemi, framförallt då de var ensamma. Vissa kände sig 

tvungna att säga upp sig från sina jobb då de kände oförmåga att ta hand om sig 

själva och andra (Rankin et al., 2013).  

Med hjälp av teknologi blev livet mer hanterbart och ledde till bättre livskvalitet 

samtidigt som patienterna blev beroende av fungerande teknologi (Abdoli et al., 

2017; Trief, Sandberg, Dimmock, Forken & Weinstock, 2013). Övergång från 

insulininjektioner till insulinpump bidrog till en ökad frihet och livskvalitet bland 

annat för att patienterna inte behövde ta injektioner inför andra människor 

(Saarinen, Fernström, Brorsson & Lindblom-Olinder, 2014; Trief et al., 2013). 

Insulinpumpen blev en ”naturlig del av kroppen” (Saarinen et al., 2014). Kvinnors 

erfarenheter var dock att insulinpumpen var begränsande då dess synliga placering 

på kroppen innebar en känsla av att aldrig vara helt naken samt att insulinpumpen 

var mer synlig under tajta kläder vilket gav en känsla av att andra dömde dem 

(Saarinen et al., 2014; Clausi et al., 2017). Trots negativa aspekter fortsatte de flesta 

kvinnor att använda insulinpumpen eftersom den underlättade egenvården (Clausi et 

al., 2017).  

5.2 Personligt ansvar för egenvård 

Patienter kände personligt ansvar för egenvård utifrån sin diagnos, där fokus var att 

förhindra uppkomst av komplikationer (Abdoli et al., 2017; Hirjaba, Häggman-
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Laitila, Pietilä & Kangasniemi, 2014; O´Hara et al., 2013; Trief et al., 2013). Egen 

motivation uppfattades som en inre resurs med betydelse för hur egenvården 

utfördes (Hirjaba et al., 2014). För att kunna ta hand om andra människor beskrev 

patienterna att även de själva behövde må bra. En känsla av att ta hand om andra 

människor bidrog till motivation till egenvård (O´Hara et al., 2013). Det fanns ett 

behov och en skyldighet att skydda sig själv och andra från konsekvenserna av 

hypoglykemi (Hirjaba et al., 2014; O´Hara et al., 2013; Trief et al., 2013). Denna 

skyldighet riktade sig mot det sociala nätverket vilket inkluderade 

familjemedlemmar, arbets- och skolkollegor och andra människor i omgivningen. 

Skyldigheter mot familjen handlade om att ta hand om sig själv och vara ärlig 

beträffande sitt tillstånd. Inför kollegor låg ansvaret istället på att informera om att 

de hade diabetes och hur kollegor skulle agera vid eventuell nödsituation (Hirjaba et 

al., 2014). I motsats till detta beskrevs hur en patient valde att inte avslöja diagnosen 

för arbetsgivare för att inte låta tillståndet styra livet och riskera att bli av med 

jobbet (Rankin et al., 2013).  En del patienter hade uppfattningen att det var viktigt 

att respektera och samarbeta med sjukvårdspersonalen samt följa givna 

hälsovårdsråd. Ärlighet mot sjukvårdspersonal vad gäller att ge fullständig och 

korrekt information om till exempel glukosnivåer och eventuella nya symtom var en 

självklarhet (Hirjaba et al., 2014).  

Andra patienter tonade ner eller ignorerade sjukdomstillståndet och dess potentiella 

konsekvenser (O´Hara et al., 2013; Rankin et al., 2013). Eftersom det går att leva ett 

normalt liv med diabetes typ 1 förminskades allvaret med sjukdomen, detta 

förstärktes om patienterna aldrig upplevt diabetesrelaterade komplikationer samt 

kände sig friska i övrigt (O´Hara, 2013). Ibland prioriterade patienter att må bra för 

stunden trots vetskap om risken för framtida komplikationer (O´Hara et al., 2013; 

Rankin et al., 2013). Det visade sig exempelvis när en patient åt i förebyggande 

syfte för att höja blodsockernivån och därigenom undvika att drabbas av 

hypoglykemi på jobbet. Denna åtgärd medförde att arbetet kunde genomföras 

effektivt och minskade risken att skämma ut sig inför kollegor (Rankin et al., 2013). 

En annan strategi för att kunna utföra sitt jobb var att låta bli att ta extra pauser för 

blodsockerkontroll, vilket minskade känslan av att svika arbetsgivare och kollegor 

men ökade samtidigt risken för hypoglykemi (O´Hara et al., 2013).  
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Patienter intog en självständig roll i egenvården vilket innebar att planera och ta 

beslut (Abdoli et al., 2017; Hirjaba et al., 2014). Delaktighet, hantering av egenvård 

samt att göra bra hälsoval i livet kunde leda till fysiskt och mentalt välbefinnande. 

Försummelse av egenvården kunde däremot leda till försämrad hälsa och sämre 

relationer till andra (Hirjaba et al., 2014). Egenvården var en daglig kamp som 

liknade en berg- och dalbana med insulinjustering, kolhydraträkning, hantering av 

hypo- och hyperglykemi samt nålstick (Abdoli et al., 2017). Patienter tog sig inte 

alltid tid till egenvården på grund av dess omfattning (Clausi et al., 2017).  

5.3 Rädsla och oro 

Att drabbas av hypoglykemi var den största rädslan hos patienter som levde med 

diabetes typ 1 (Clausi et al., 2017; Gjerløw, Bjørgaas, Nielsen, Olsen & Åsvold, 

2014). Känslan av att inte ha kontroll över blodsockret samt bristande förmåga att 

känna igen symtom på hypoglykemi resulterade i oro, rädsla och ångest (Clausi et 

al., 2017; Trief et al., 2013). De patienter som levde med insulinpump beskrev att de 

hade bättre kontroll på blodsockernivåerna, vilket minskade oro och rädsla 

(Saarinen et al., 2014). Generellt uppgav kvinnor en större rädsla relaterat till 

hypoglykemi i jämförelse med män. Den största fruktan gällande hypoglykemi för 

både män och kvinnor var att drabbas av tillståndet i sömnen. Andra källor till oro 

var att inte ha tillgång till mat samt att hypoglykemi skulle inträffa i samband med 

andra aktiviteter (Gjerløv et al., 2014). Vissa upplevde mindre rädsla för nattlig 

hypoglykemi vid användande av insulinpump (Saarinen et al., 2014). Patienter var 

även rädda för att hamna i diabeteskoma och dö, den starka rädslan för döden 

påverkade livskvaliteten (Abdoli et al., 2017). Daglig rädsla för framtida 

komplikationer var en del av livet och bidrog till känslor av oro, bekymmer och 

frustration (Abdoli et al., 2017; Fredette et al., 2016; Gjerløv et al., 2014; Trief at 

al., 2013). Kvinnor var oroliga för att få en svår graviditet och att barnet skulle ärva 

sjukdomen (Abdoli et al., 2017). I yrkeslivet kunde rädsla att framstå som mindre 

kapabel än andra leda till att patienten fortsatte att jobba hårt trots att sjukdomen 

ställde krav på anpassning (O’Hara et al., 2013). Å andra sidan fanns det patienter 

som fokuserade mer på att acceptera situationen, istället för att oroa sig då de 

förstod att detta inte var till någon hjälp (Trief et al., 2013). För andra skapade 

diabetes irritation snarare än rädsla (O’Hara et al., 2013). Ensamhet gav en känsla 
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av oro och rädsla vilket resulterade i att de föredrog att vara i andras närhet. De 

förlitade sig på familj och vänner samtidigt som de uttryckte oro över att bli en 

börda för andra människor (O’Hara et al., 2013; Rankin et al., 2013).  

5.4 Stöd från omgivningen 

Stöd från omgivningen var en viktig del för att kunna hantera livet med diabetes typ 

1 (Abdoli et al., 2017; Fredette et al., 2016; Hirjaba et al., 2014). Patienter beskrev 

familjen som den viktigaste källan till stöd, familjemedlemmar höll dem om ryggen 

och gav stöttning i livet (Abdoli et al., 2017; Fredette et al., 2016). Familjens 

engagemang sågs ofta som positivt och kommunikationen användes som en 

hanteringsstrategi. Ibland hade dock familjen svårt att hålla sig i bakgrunden och 

tillåta patienten att vara självständig (Fredette et al., 2016). Å andra sidan var 

patienten ibland tvungen att helt förlita sig på personer i omgivningen för att kunna 

upptäcka synliga varningstecken på hypoglykemi som inte patienten själv 

identifierade (Rankin et al., 2013).  

Patienter beskrev sina partners som stöttande, vårdande och hjälpsamma vilket gav 

en positiv påverkan på relationen. Andra tyckte att diabetes påverkade relationen 

negativt genom ökad känslomässig distans, sexuella problem och generell stress i 

relationen. Det fanns också de som inte märkte av någon påverkan på relationen 

(Trief et al., 2013).  

Vänner var viktiga för att få stöd, förståelse och ökad livskvalitet (Abdoli et al., 

2017; Fredette et al., 2016). Det framkom dock en känsla av att vara annorlunda i 

jämförelse med sina kompisar vilket påverkade synen på sig själva. Det skapades 

också irritation när andra människor kommenterade eller ifrågasatte det patienterna 

skulle äta. Denna typ av kritik hade negativ påverkan på självkänslan (Clausi et al., 

2017). Att bli anklagad för att ha dålig kontroll fastän de tyckte att de ansträngde sig 

ledde till känslor av ilska, frustration och att bli sårad. Det framkom att det fanns ett 

behov av icke-dömande stöttning från andra människor (Trief et al., 2013).  

Patienter upplevde att människor i omgivningen såg diabetes typ 1 som ett 

handikapp (Abdoli et al., 2017). Diabetesorganisationer sågs som ett stöd då det 

upplevdes värdefullt att dela tankar och erfarenheter med personer i samma situation 
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(Fredette et al., 2016; Hirjaba et al., 2014). Även sociala medier och bloggar som 

rörde diabetes var uppskattade för sina positiva och motiverande budskap (Fredette 

et al., 2016).  

Tillgång till sjukvård sågs som en viktig faktor för att utföra egenvård. Förhållandet 

till sjuksköterskor hade betydelse för hur väl patienten utförde egenvården. 

Sjuksköterskans förmåga att skräddarsy rådgivningen till patientens individuella 

behov var en hjälp i diabeteshanteringen. En anklagande attityd från sjuksköterskor 

uppfattades ha en negativ inverkan på patienten och ledde till ignorans eller minskat 

engagemang för egenvården (Hirjaba et al., 2014). Begränsad tillgång till sjukvård 

upplevdes försvåra livet med diabetes (Abdoli et al., 2017).  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Sökprocessen började med en testsökning. Fördelen med att testsökningen 

genomfördes var att det tydligt framkom att det fanns tillräckligt material inom 

området för att gå vidare med arbetet. Om testsökning inte hade genomförts hade 

det kunnat leda till extra arbete om det senare i sökprocessen framgått att tillräcklig 

mängd material saknades. Fortsatt litteratursökning gjordes i tre olika databaser 

vilket sågs som en styrka då det minskade risken att gå miste om relevanta artiklar 

som inte fanns publicerade i alla databaserna. Författarna valde att använda sig av 

både indexord och fritext. Fördelen med indexord var att sökningen blev mer 

specifik, å andra sidan fanns en risk att gå miste om nyligen publicerade artiklar 

som ännu inte hade indexerats. Fritextsökning användes för sökordet experience då 

det inte fanns som indexord. Genom att använda fritext kan specificiteten i 

sökningen minska till följd av risken för irrelevanta artiklar, dock kan den stora 

mängden artiklar öka sökningens känslighet (Kristensson, 2014). Det ansågs vara en 

nödvändighet att använda sökordet experience då erfarenheter var ett nyckelbegrepp 

i litteraturstudiens syfte.  

I databasen PsycINFO användes enbart fritext då indexord saknades för diabetes typ 

1. Det fanns däremot indexord för diabetes som inkluderade både diabetes typ 1 och 

2, användning av detta ansågs kunna ge för stor mängd irrelevant material. Genom 
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att istället använda fritext fanns möjligheten att begränsa mängden material genom 

att enbart inkludera diabetes typ 1. Sökning med fritext valdes trots medvetenhet om 

att detta gjorde sökningen mindre strukturerad och minskade specificiteten. Ett 

alternativ hade varit att avstå från sökning i PsycINFO när det framkom att lämpligt 

indexord saknades. Dock ansågs denna databas vara relevant för att besvara syftet.  

Vid kombination av sökord användes enbart den Booleska operanden ”AND”. 

Sökningens sensitivitet hade eventuellt kunnat stärkas genom att använda 

sökoperanden ”OR” för att inkludera närliggande begrepp (Kristensson, 2014). 

Indexorden Quality of Life, Attitude to Illness samt Diabetic Patients användes trots 

att begreppen inte ordagrant ingick i litteraturstudiens syfte. Begreppen ansågs 

lämpliga för att svara på syftet och de återfanns dessutom som nyckelord i flera 

relevanta artiklar.  

Det kan ses som en styrka att publiceringsdatum avgränsades till de senaste fem 

åren då detta inkluderar den senaste forskningen. Avgränsningen var till en början 

tio år men ändrades till fem år då den senaste forskningen eftersträvades och det 

bedömdes att tillräckligt material fanns. Däremot kan avgränsningen ha inneburit att 

relevanta artiklar som publicerats utanför vald tidsperiod gick förlorade. Denna risk 

togs med motivering att sjukdomen blir allt vanligare och att utvecklingen kring 

behandling ständigt går framåt. Aktuell forskning bedöms av denna anledning ge en 

mer representativ bild av patientens erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 idag. 

Sökningarna avgränsades till att handla om vuxna för att studien skulle beröra 

allmänsjuksköterskans område. Trots denna avgränsning genererades en stor mängd 

artiklar som handlade om barn, ungdomar och föräldrar till barn med diabetes typ 1. 

Att avgränsa till vuxna var inte till så stor hjälp då artiklar ändå fick sållas manuellt. 

Ett alternativ hade kunnat vara att använda adult som sökord för att minimera antal 

artiklar som handlade om barn och föräldrar till barn med diabetes. I efterhand 

diskuterades även om sökoperanden "NOT" kunde använts som avgränsning för att 

utesluta artiklar som inte handlade om vuxna. I en sökning avgränsades inte 

artiklarna till att handla om vuxna. Anledningen till detta var att innan 

avgränsningen gjordes framkom en mycket relevant artikel i träfflistan, denna 

artikel visades däremot inte efter avgränsning till vuxna. Författarna valde då att inte 

använda vuxna som avgränsning i denna sökning eftersom artikeln ändå handlade 
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om vuxna och ansågs kunna svara på litteraturstudiens syfte. En anledning till att 

ingen specifik ålder valdes var att diabetes typ 1 upplevs olika och inte behöver 

påverkas av hur länge patienten levt med sjukdomen. Fulltext användes inte som 

avgränsning i någon av sökningarna. En artikel som inte fanns tillgänglig i fulltext 

beställdes via fjärrlån. Detta ses som en styrka då artikeln kunde inkluderas till 

litteraturstudiens resultat.  

I granskningens första steg lästes 198 titlar men endast 46 abstrakt vilket kan ses 

som en svaghet då titeln inte alltid speglar innehållet och författarna kan ha gått 

miste om relevanta artiklar. En styrka i granskningen var användningen av 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Att artiklarna genomgick 

samma typ av granskning samt granskades enskilt ansågs stärka litteraturstudiens 

trovärdighet då triangulering minskar risken att resultatet påverkas av en persons 

föreställningar (Kristensson, 2014). En svårighet som upplevdes med 

granskningsmallarna var att punkterna kunde tolkas på olika sätt och att det var 

otydligt var gränsen gick mellan exempelvis ”knapphändig”, ”medel” och 

”välskriven”. Genom ökad kunskap hade författarna möjligen gjort en annorlunda 

bedömning vid granskningen.  

Litteraturstudiens resultat stärktes genom att samtliga artiklar analyserades enskilt. 

Fördelen med detta var att utvald ursprungstext kunde jämföras varefter likheter 

inkluderades till fortsatt analys och skillnader kunde upptäckas och diskuteras. I 

samband med litteraturstudien diskuterades kring egna föreställningar om hur det 

kan vara att leva med diabetes typ 1. Medvetenheten om de egna föreställningarna 

ansågs öppna upp för de resultat som inte var förväntade. Vid analys av kvantitativ 

studie upplevdes en svårighet i att tolka resultatet vilket kan ha bidragit till att för 

lite material ur denna studie har använts. Analysprocessen dokumenterades noggrant 

och gjordes synlig med hjälp av tabeller vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet 

(Kristensson, 2014).  

Författarna sökte aktivt information om etiskt godkännande i de studier där 

granskning av etisk kommitté inte framkom tydligt. Detta ses som en styrka då 

dessa studier annars hade sållats bort vilket hade påverkat litteraturstudiens resultat.  
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Det ses som en fördel att valda artiklar till litteraturstudien visar olika perspektiv 

som exempelvis personer med insulinpump, studenter, kvinnor och män vilket 

bidrog till att en stor variation av erfarenheter kunde beskrivas. Genom att använda 

ett varierat urval har tillförlitligheten stärkts, vilket ökade studiens trovärdighet 

(Kristensson, 2014). Att inkludera olika perspektiv försvårade dock vidare 

fördjupning, vilket hade varit intressant. Till följd av att olika perspektiv lyftes fram 

kunde en allmän översikt ges. Detta begränsade dock överförbarheten till mer 

specifika sammanhang då patienters erfarenheter visade sig variera beroende på 

exempelvis kön, ålder och användning av insulinpump. En tredjedel av artiklarna 

kom från nordiska länder, vilket ökade överförbarheten till Sverige eftersom 

sjukvården i dessa länder kan vara likartade.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1.  

Resultatet visar att livet med diabetes typ 1 upplevs vara överväldigande på grund 

av att det är en kronisk sjukdom med en omfattande egenvård. Patienter känner sig 

inte lika spontana då de känner sig tvungna att begränsa dagliga aktiviteter. Däremot 

finns det patienter som integrerar diabetes till identiteten och istället anpassar 

tillvaron för att kunna ta tillvara på livet. Orems egenvårdsteori beskriver att 

patienter bör ändra synen på sig själva, acceptera situationen och anpassa livsstilen 

för att lära sig leva med sjukdomen (Orem, 2001). Detta stärks ytterligare av Mayan 

et al. (2009) som beskriver att patienter som lever med kronisk sjukdom i vissa fall 

bör ändra inställning till tillvaron för att kunna leva ett meningsfullt liv. Resultatet 

tolkas som att patienter med diabetes typ 1 har olika erfarenheter av att leva med 

sjukdomen. En förklaring skulle kunna vara att patientens tillvaro påverkas av flera 

olika faktorer som exempelvis tidigare erfarenheter av sjukdomen, livssituation och 

personlig inställning. Författarna har spekulerat kring om patienter som har levt med 

sjukdomen under lång tid har en annan erfarenhet av tillvaron än patienter som har 

varit sjuka en kortare period. Freeborn, Dyches och Olsen Roper (2017) beskriver 

att det är viktigt för patienter att inte låta diabetes typ 1 begränsa dagliga aktiviteter 

och att denna uppfattning delas av patienterna oberoende av hur länge de har levt 
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med sjukdomen. Föreslagen åtgärd är att patienterna får information och 

uppmuntras till deltagande i olika stödgrupper för att få möjlighet att dela 

erfarenheter med personer i liknande situation. Brady, Song, och Butler III (2017) 

beskriver att stödgrupper kan hjälpa patienter att hantera olika omständigheter 

genom att de kan dela och diskutera erfarenheter. 

Patienter känner personligt ansvar inför egenvård och delaktighet bidrar till fysiskt 

och mentalt välbefinnande. Att kunna ta hand om andra människor och skydda dem 

från konsekvenserna av hypoglykemi, motiverar patienter till att utföra egenvård. 

Författarnas tolkning är att patienter inte enbart tar ansvar för den egna hälsan utan 

känner dessutom ansvar för personer i omgivningen. Eftersom denna ansvarskänsla 

bidrar till ökad motivation till egenvård anses omgivningen ha större betydelse än 

vad många tror. Enligt Orems egenvårdsteori innebär egenvårdskapacitet förmågan 

att tillgodose det egna behovet av vård. Egenvårdskapaciteten är beroende av 

motivation, mentala och praktiska färdigheter samt nödvändig kunskap för att klara 

av egenvårdsbehoven (Orem, 2001). Med stöd från Orems egenvårdsteori ses 

likheter med litteraturstudiens resultat där tolkningen är att delaktighet i egenvården 

kräver både praktiska och teoretiska kunskaper. Vidare tror författarna att 

motivation är den viktigaste faktorn som påverkar i vilken grad patienten utför 

egenvården. En åtgärd för att stärka motivationen hos patienten kan vara att erbjuda 

motiverande samtal. 

Resultatet visar att patienter känner rädsla och oro för att drabbas av akuta och 

framtida komplikationer. Andersson et al (2015) menar att sjuksköterskan måste 

försöka förstå patientens livssituation och vilken påverkan sjukdomen har för att ge 

stöd. Sjuksköterskan bör också bli medveten om vilka behov varje individ har för att 

anpassa omvårdnaden. Vid utbildning av patienter som lever med kronisk sjukdom 

sträcker sig sjuksköterskans ansvar från att informera till att vara stödjande och 

stärkande (Andersson et al., 2015). Enligt Orem (2001) varierar 

egenvårdskapaciteten utifrån bland annat hälsotillstånd, livserfarenhet, kunskap och 

utbildning. Vidare beskrivs att stödjande och undervisande omvårdnadssystem blir 

nödvändiga när patienten behöver få utbildning. Detta sker genom att 

sjuksköterskan ger stöd och vägledning (Orem, 2001). Författarna anser att 

utbildning och information från sjuksköterskan skulle kunna bidra till minskad 
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rädsla och oro hos patienten då ökad kunskap kan leda till nya sätt att se på 

situationen. Information och stöd skulle även kunna leda till ökad trygghet då 

patienten kan få svar på frågor och kan dela med sig av tankar och erfarenheter. 

Stöd från omgivningen är viktigt för att kunna hantera livet med diabetes typ 1. 

Familjen ses som det viktigaste stödet samtidigt som patienter är rädda för att bli en 

börda. Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013) stärker detta genom att 

beskriva att patienter medvetet undviker att be familjemedlemmar om hjälp samt 

låter bli att prata om diabetes. Patienter ville inte skapa oro hos 

familjemedlemmarna och de värderade deras välbefinnande högre än sitt eget. 

Författarnas tolkning är att patienter går miste om stöd då de av rädsla för att belasta 

familjen inte vill be om hjälp. Det faktum att patienter inte alltid delar med sig av 

sina erfarenheter kan leda till en påverkan på familjerelationen till följd av minskad 

delaktighet och förståelse. Vidare beskriver Rintala et al., (2013) att emotionellt stöd 

från familjen är uppskattat då de lyssnar och visar förståelse. En lämplig åtgärd är 

att erbjuda patienten möjlighet att inkludera familjen i mötet med sjuksköterskan. 

Då stödet från familjen har visat sig vara betydelsefullt finns anledning att även göra 

dem delaktiga i patientens vård.  

En anklagande attityd från sjuksköterskor har en negativ inverkan på patientens 

engagemang för egenvård. Detta strider mot sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

som betonar att omvårdnad ska baseras på respekt för integritet och värdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En underlättande faktor för patienters 

hantering av diabetes är sjuksköterskors förmåga att anpassa sig efter individens 

behov. Orem (2001) menar att patienter som inte kan tillfredsställa sina 

egenvårdbehov kan behöva sjuksköterskans professionella omvårdnad. För att 

avgöra om brister i egenvården finns måste sjuksköterskan kunna bedöma patientens 

egenvårdskrav och befintliga egenvårdskapacitet. Vid eventuell egenvårdsbrist kan 

sjuksköterskan planera omvårdnaden och därmed utöka patientens 

egenvårdskapacitet (Orem, 2001). För att sjuksköterskan ska kunna anpassa 

omvårdnaden är det viktigt att patienten är i fokus och får vara delaktig i vården. 

Detta kan bidra till ett bättre samarbete vilket kan leda till en mer individanpassad 

vård.  



 

21 

7 Slutsats 

Patienter har olika erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. Gemensamt för alla 

är att den ständigt närvarande egenvården kräver planering i vardagen. Många 

patienter beskriver att planeringen kring egenvården är begränsande, påfrestande 

och orsakar stress. Patienter känner personligt ansvar för egenvården där störst 

fokus är att förhindra uppkomst av komplikationer för att skydda sig själva och 

andra. Daglig rädsla för kortsiktiga och långsiktiga komplikationer är del av livet. 

Den största rädslan hos patienter som lever med diabetes typ 1 är att drabbas av 

hypoglykemi, kvinnor uppger generellt större rädsla än män. Stöd från omgivningen 

är betydelsefullt för att kunna hantera livet, särskilt viktigt är stödet från familjen. 

Förhållandet mellan patient och sjuksköterska påverkar engagemanget för 

egenvården. Genom att vara delaktig i vården och inta en självständig roll i 

egenvården stärks patientens välbefinnande.  

Resultatet är värdefullt för sjuksköterskors kliniska arbete då det har framkommit att 

patienter till stor del har liknande erfarenheter av att leva med diabetes typ. Det har 

också visat sig att erfarenheter skiljer sig åt och det är därför viktigt att bemöta varje 

patient som en unik individ. Genom att vara lyhörd, visa empati och anpassa 

omvårdnaden kan sjuksköterskan bidra till att patienten känner delaktighet. Vidare 

kan ökad medvetenhet om patientens erfarenheter bidra till att sjuksköterskan kan 

ge individuellt stöd i form av exempelvis information och utbildning, vilket kan 

minska rädsla och oro.  

Vidare forskning kring likheter och skillnader mellan kvinnor och män anses viktigt 

för att kunna individanpassa omvården. Det finns också ett behov av att undersöka 

hur erfarenheter skiljer sig åt i relation till hur länge patienten har levt med diabetes 

typ 1. Förslag på ytterligare forskning är hur självbilden påverkar det sociala livet. 

Detta skulle kunna ge sjuksköterskor ökad förståelse, vilket i sin tur underlättar 

möjligheten att ge stöd.   
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diabeteshantering”.  

Grad III  

67% 

 

  



 

V 

Nr.  Författare  

År  

Land  

Tidskrift  

Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

2.  Trief, P. M., 

Sandberg, J. G., 

Dimmock, J. A., 

Forken, P. J., & 

Weinstock, R. S.  

  

2013  

USA  

Diabetes Care  

  

Personal and 

Relationship 

Challenges of Adults 

With Type 1 Diabetes  

Syftet var att få en 

bättre förståelse för de 

psykosociala 

utmaningarna samt 

inverkan på 

partnerrelationer hos 

vuxna som lever med 

diabetes typ 1.   

Kvalitativ  

 

30 deltagare varav 16 personer 

med diabetes typ 1 och 14 

partners. Alla deltagare som levde 

med diabetes typ 1 var över 21 år, 

hade levt med sjukdomen i minst 

två år och levt med partner i över 

ett år.  

 

Intervjuer i fyra grupper. Två 

öppna förbestämda frågor i 

inledningen, därefter fri 

diskussion med följdfrågor utefter 

deltagarnas svar.  

 

Kvalitativ innehållsanalys.  

 

 

Fyra teman identifierades: ”Hur 

diabetes påverkar relationen, 

inklusive deltagande i 

partnerförhållanden, känslomässig 

inverkan på förhållandet och 

bekymmer om barnuppfödning”, 

”Förstå effekterna av 

hypoglykemi”, ”Stress av 

eventuella komplikationer” samt ” 

Fördelar med teknologi”.   

  

Det förekommer stor ångest på 

grund av hypoglykemi och framtida 

komplikationer vilket kan leda till 

ökad stress.  

  

  

Grad II  

72%  

  



 

VI 

Nr.  Författare  
År  
Land  

Tidskrift  
Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

3.  O´Hara, L., Gough, B., 

Seymour-Smith, S., & 

Watts, S.  

  

2013  

Storbritannien   

  

Psychology & Health 

  

‘ It’s not a disease, it’s a 

nuisance ’ : Controlling 

diabetes and achieving 

goals in the context of 

men with Type 1 

diabetes 

  

Syftet var att få en ökad 

förståelse för mäns 

erfarenheter av att leva 

med diabetes typ 1.   

Kvalitativ  

 

15 deltagare, samtliga var män 

över 18 år. Urvalet bestod av 

deltagare som representerade en 

god spridning av åldrar. 

 

Semistrukturerad, individuell 

intervju där frågor ställdes 

efterhand utifrån förbestämd 

intervjuguide. 

 

 Analys enligt Grounded theory 

Tre teman identifierades: ” Tona ner 

allvaret med diabetes”, ”Nå mål och 

kunna eller inte kunna 

sköta sjukdomen” samt ”Omvärdera 

relationen till diabetes".  

  

När män utvecklas genom livet kan 

personliga mål förändras och även 

deras relation till diabetes.  

Grad I  

93%  

   



 

VII 

Nr.  Författare  
År  
Land  

Tidskrift  
Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

4. Hirjaba, M., Häggman 

Laitila, A., Pietilä, A-

M., & Kangasniemi, 

M. 

2014 

Finland 

Health Expectations 

Patients have unwritten 

duties: experiences of 

patients with type 1 

diabetes in health care 

Syftet var att beskriva 

uppfattningar och 

erfarenheter kring 

hälsorelaterade uppgifter 

och ansvarsområden hos 

patienter med diabetes typ 

1. 

Kvalitativ  

27 personer tillfrågades varav 20 

deltog, 15 kvinnor och fem män. 

Medelålder 29 år.  

Individuell intervju med frågor 

baserade på tre teman. 

Induktiv innehållsanalys. 

Resultatet visade att patienterna i 

studien trodde att deras välbefinnande 

och egenvård krävde att de övervägde 

sina egna ansvarsområden och 

uppgifter gentemot sig själva, 

familjemedlemmar, samhället och 

vårdpersonal. Patientens bakgrund, 

motivation, relation till vårdpersonal 

samt patientrådgivning hade inflytande 

på huruvida de fullföljde uppgifterna, 

vilket är en avgörande del i vården vid 

diabetes typ 1. 

Grad I 

90% 

 

  



 

VIII 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5. Saarinen, T., 

Fernström, L., 

Brorsson, A-L., & 

Lindholm Olinder, 

A. 

 

2014 

Sverige 

European Diabetes 

Nursing  

 

Insulin pump therapy 

is perceived as 

liberating, but to many 

it can imply a sense of 

diabetes made visible 

Syftet var att beskriva 

hur patienter med 

diabetes typ 1 upplevde 

övergången från flertal 

dagliga injektioner till 

insulinpump. 

Kvalitativ 

 

22 personer tillfrågades varav 11 

deltog, fem kvinnor och sex män 

i åldrarna 25-74 år. Deltagarna 

hade levt med insulinpump 

mellan ett till två och ett halvt 

år. 

 

Semistrukturerad intervju i två 

fokusgrupper. 

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

I resultatet urskiljdes  tre 

kategorier: ”liv och hälsa”, 

”engagemang av andra” och 

”tekniskt beroende”.  I temat 

”Insulinpumpsterapi är befriande 

men medför även en känsla att 

diabetes synliggörs” 

sammanfattas deltagarnas 

erfarenheter.  

Grad I  

83% 

  



 

IX 

Nr.  Författare  
År  
Land  

Tidskrift  
Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

6.  Fredette, J., Mawn, 

B., Hood, K., & Fain, 

J.  

  

2016  

USA  

Western Journal of 

Nursing Research  

  

Quality of Life of 

College Students Living 

With Type 1 Diabetes: A 

Qualitative View 

Syftet var att undersöka 

livskvaliteten hos 

studenter som lever med 

diabetes typ 1.    

Kvalitativ  

 

24 deltagare varav 21 kvinnor och 

tre män mellan åldrarna 18-24 år. 

Samtliga var högskolestudenter 

och hade haft diabetes typ 1 i 

minst ett år.  

 

Semistrukturerad individuell 

intervju. 19 av dessa genomfördes 

via telefon.  

 

Fenomenologisk analys. 

Tre teman identifierades: ”Planering 

framåt”, ”Positivt tänkande” samt ” 

Sökande av stöd”.  

Tekniker och strategier som syftar till 

att förbättra livskvaliteten hos 

studenter som lever med diabetes typ 

1 identifierades också i resultatet.   

Grad I  

94%  

  



 

X 

Nr.  Författare  
År  
Land  

Tidskrift  
Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

7.  Gjerløw, E., 

Bjørgaas, M. R., 

Nielsen, E. W., 

Olsen, S. E., & 

Åsvold, B. O.  

  

2014  

Norge  

  

Nursing Research  

  

Fear of Hypoglycemia in 

Women and Men With 

Type 1 Diabetes  

Syftet var att undersöka 

specifika rädslor 

relaterade till 

hypoglykemi hos vuxna 

med diabetes typ 1 samt 

undersöka hur aspekter 

av rädsla för 

hypoglykemi kan skilja 

sig åt mellan könen.  

Kvantitativ  

 

636 personer tillfrågades varav 

445 deltog i studien, 216 kvinnor 

och 229 män i åldrarna 18-75 år. 

Samtliga hade haft diabetes typ 1 

i minst två år.  

 

Frågeformulär där deltagarna 

fick skatta sina rädslor på en 

likertskala mellan 1-7. 

 

Analys med hjälp av Mann-

Whitney U-test, Chi-två-test och 

oparat t-test. 

Resultatet visade att kvinnor skattade 

högre poäng än män på alla punkter 

när det gällde rädsla för 

hypoglykemi. Gemensamt för både 

kvinnor och män visade sig vara 

rädslan för att drabbas av 

hypoglykemi under sömn samt att 

inte ha någon mat tillgänglig under 

tillståndet.   

Grad I  

90%  

  



 

XI 

 

Nr.  Författare  
År  
Land  

Tidskrift  
Titel  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet  

8. Clausi, L., & 

Schneider, M.  

2017 

Canada 

Clinical Nurse Specialist 

”…Part of My Identity”: 

The Impact of Self-

management on the 

Sense of Self of Young 

Women With Type 1 

Diabetes 

Syftet var att undersöka 

de levda erfarenheterna 

hos unga kvinnor med 

diabetes typ 1 och de sätt 

på vilka deras egenvård 

av sin sjukdom kan 

påverka deras självbild. 

Kvalitativ 

Sju deltagare, samtliga var 

kvinnor mellan 18 och 22 år.  

Semistrukturerad individuell 

intervju. Två av intervjuerna 

genomfördes via Skype.  

 Tematisk analys. 

Resultatet visade tre huvudteman: 

”Jag vill bara vara mer fri, antar jag”, 

”Det är bara, som en annan del av 

mig” och ”Jag vill liksom vara 

normal, som om jag inte ens hade 

diabetes”. 

Grad I 

85% 

  



 

XII 

Nr. Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9. Rankin, D., Elliot, 

J., Heller, S., Amiel, 

S., Rogers, H., 

DeZoysa, N., & 

Lawton, J. 

 

2014 

Storbritannien  

Chronic Illness 

 

Experiences of 

hypoglycaemia 

unawareness amongst 

people with Type 1 

diabetes: A qualitative 

investigation 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheterna hos 

människor med 

omedveten 

hypoglykemi och hur 

detta påverkar deras 

dagliga liv. 

Kvalitativ 

 

38 deltagare, varav 22 kvinnor 

och 16 män mellan 26 och 73 

år. Samtliga deltagare hade 

erfarenhet av omedveten 

hypoglykemi. 

 

Semistrukturerad individuell 

intervju.  

 

Tematisk analys med induktiv 

ansats.  

 

Enligt resultatet kan omedveten 

hypoglykemi ha stor påverkan på 

det dagliga livet. Resultatet visade 

negativ påverkan så som lämnad 

anställning, inskränkt fritid, mer 

tid spenderad hemma samt att bli 

övervakad av andra. Vissa 

deltagare angav att de gick vidare 

med livet genom att tona ner 

betydelsen av sitt tillstånd. 

Resultatet visade även en oro över 

att bli en börda för familjen.  

Grad I 

88% 

 


