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Abstrakt  

Bakgrund: Diabetes mellitus typ II är en kronisk sjukdom som finns över 

hela världen. Livsstilsförändringar är en viktig del i behandlingen för att 

minska risken för komplikationer. Livsstilsförändringar påverkar personen 

som har insjuknat och dess närstående. 

Syfte: Att belysa erfarenheter av livsstilsförändringar hos vuxna personer 

med diabetes mellitus typ II.  

Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes där informationen 

inhämtades från databaserna Cinahl och Pubmed. Tolv artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats valdes ut.  

Resultat: Sex kategorier skapades. Det var fysisk aktivitet, förändrad kost, 

läkemedelshantering, relationers betydelse, risker och stress.  

Slutsats: Personerna med diabetes mellitus typ II har olika erfarenheter av 

att leva med sjukdomen och att genomföra livsstilsförändringar. Majoriteten 

av de insjuknade upplevde att stöd och motivation var viktiga komponenter 

för att genomföra och bibehålla livsstilsförändringen. Sjukdomen skapade en 

känsla av stress och en oro för att komplikationer skulle uppstå.  
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1. Inledning 

Författarna har valt att rikta in sig på diabetes mellitus typ II i arbetet då 

forskning tyder på att allt fler insjuknar i diabetes mellitus varje år. 

Sjukdomen förekommer både som diabetes mellitus typ I samt diabetes 

mellitus typ II. Behandlingen vid diabetes mellitus typ II innebär fysisk 

aktivitet, kosthållning samt läkemedel vilket medför att den insjuknades 

livsstil förändras. Att förändra sin livsstil kan vara en utmaning men 

livsstilen måste anpassas efter sjukdomen för att förhindra att komplikationer 

uppstår. 

För att öka kunskapen har författarna valt att fördjupa sig i ämnet genom att 

genomföra en allmän litteraturöversikt. 

  

2. Bakgrund 

2.1 Prevalens 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som allt fler människor insjuknar i 

varje år (Ding, Chong, Jalaludin, Comino & Bauman, 2015). 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) har genomfört en undersökning 

som sträcker sig över hela världen och som visade på att under 2014 fanns 

det över 422 miljoner människor som hade insjuknat i diabetes mellitus. I 

Sverige lever 500 000 personer med diabetes mellitus. Hela nittio procent av 

dessa har diabetes mellitus typ II (Nationella diabetesregistret, 2016). 

Troligtvis förekommer det enligt Ericson och Ericson (2012) ett mörkertal 

och det finns ännu fler som insjuknat i sjukdomen utan att veta om det, 

eftersom det ibland tar lång tid innan personen får en diagnos. De flesta som 

insjuknar i diabetes mellitus typ II får sjukdomen när de har passerat 70 år 

men sjukdomen kan uppträda i yngre åldrar (Dammen Mosand & Stubberud, 

2011).   

Enligt WHO (2017) var det förr vanligt att sjukdomen började uppträda i 40-

årsåldern men nu har det blivit allt vanligare att insjukna i yngre år.  



 

2 

 

Enligt Ding et al., (2015) har antalet som insjuknar i diabetes mellitus typ II 

ökat bland framförallt barn och unga. 

  

2.2 Diabetes Mellitus typ II 

Forskning visar att diabetes mellitus typ II beror på det metabola syndromet, 

vilket innebär en insulinresistens och andra metabola problem såsom 

hypertoni, fetma, kolesterolrubbningar och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att personen med sjukdomen 

har svårt att reglera glukosnivåerna i kroppen, vilket leder till att personen 

har svårt för att metabolisera protein, fett eller kolhydrater. Vid diabetes 

mellitus typ II beror sjukdomen antingen på oförmåga att tillvarata insulinet i 

blodbanan in i vävnaden eller en minskad insulinutsöndring. Det är oftast en 

kombination av dessa två (Braun & Anderson, 2012). Vid insjuknande i 

diabetes mellitus typ II uppkommer symtom som ofta är ökad diures, ökad 

törst, trötthet och viktnedgång (Alvarsson et al., 2013; Casey, 2018). 

Symtomen kommer mer smygande vid diabetes mellitus typ II än vid 

diabetes mellitus typ I. Tröttheten som uppstår vid diabetes mellitus typ II är 

oftast diffus och sjukdomen kan ge muntorrhet. Eftersom symtomen kommer 

smygande under flera år vid diabetes mellitus typ II är det vanligt att det tar 

lång tid innan diagnos ställs. Sjukdomen uppdagas ofta i samband med 

hälsokontroller där urin- och blodprover utförs men också vid insjuknande i 

annan sjukdom såsom hjärtinfarkt eller stroke (Alvarsson et al., 2013). 

  

2.3 Komplikationer 

Vid diabetes mellitus typ II bygger behandlingen enligt Barbosa, Arnould, 

Gruenberger och Schwarz (2011) på att skjuta upp senkomplikationer samt 

att hålla glukosnivåerna på normala nivåer för att förhindra hypo- eller 

hyperglykemier. 
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Hyperglykemi innebär att blodsockernivåerna i kroppen är höga. Detta är ett 

tillstånd som på sikt kan skapa kroniska förändringar i kroppen. Orsaker till 

att blodsockernivåerna blir höga kan vara otillräckligt med läkemedel, för 

stort intag av mat eller mat som innehåller socker men också för lite fysisk 

aktivitet eller annan sjukdom. Tecken på hyperglykemi är samma som 

symtomen vid debuten (Stehouwer, 2018). 

 

Hypoglykemi är en komplikation som kan förekomma som lindrig- eller svår 

hypoglykemi och innebär att personens blodsockernivåer sjunker och blir 

låga, i regel under 3.9 mmol/l (Ding et al., 2015). Uppkomsten av 

komplikationen uppstår till följd av hög dos läkemedel, om person ätit 

otillräckligt eller om personen tränat hårt (Svensk förening för sjuksköterskor 

i diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Tecken på 

hypoglykemi är svettningar, sänkt uppmärksamhet, svaghet, darrningar mm. 

Personen kan då reglera blodsockernivån genom att äta eller dricka något 

som innehåller kolhydrater (Ding et al., 2015). Ibland märker inte personen 

att blodsockernivåerna börjar bli låga vilket kan medföra att personen blir 

medvetslös och behöver sjukvård (Svensk förening för sjuksköterskor i 

diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening., 2013). 

  

Sjukdomen diabetes mellitus typ II medför att det utvecklas komplikationer 

efter flera års sjukdom. De så kallade senkomplikationerna uppstår i 

kroppens olika organ och personen insjuknar då i andra sjukdomar. Diabetes 

mellitus angriper ofta kärl och nerver. Detta kan medföra neuropati och ge 

den insjuknade diabetesrelaterade sår. Femtio procent av de som insjuknat i 

diabetes mellitus typ II och som är över 50 år har förändringar i stora 

blodkärlen i kroppen relaterat till hyperglykemier, hypertoni och 

kolesterolförändringar. Detta leder till ateroskleros och en ökad risk för 

hjärtinfarkt och stroke. Debuten av senkomplikationer fördröjs idag genom 

behandling och noggranna glukoskontroller. Ögonkomplikationer såsom 
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retinopati, glaukom, katarakt kan medföra synnedsättningar relaterat till 

hyperglykemier under lång tid.  

Komplikationer som nefropati är vanlig efter flera års sjukdom och kan 

medföra att personen med diabetes mellitus typ II behöver dialys eller 

njurtransplantation (Alvarsson et al., 2013). 

 

2.4 Livsstilsförändringar 

I blickfånget i denna uppsats är livsstilsförändringar, förändringar som en 

person behöver genomföra i sin vardag till följd av sin diabetes mellitus typ 

II det kan till exempel vara att bli mer aktiv och kostförändring. 

Det finns nationella riktlinjer som pekar på att sjukhusvården fyller en viktig 

funktion då de informerar patienter om vikten av motion och kosthållning då 

dessa påverkar det metabola syndromet samt glukosnivåerna. Med tiden 

kommer behandlingen behöva utökas med läkemedel i olika former men till 

en början kan kost och motion vara tillräckligt (Skafjeld & Graue, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) påverkar fysisk aktivitet mer än bara diabetes 

mellitus. Den minskar även risken för att insjukna i andra sjukdomar såsom 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Då diabetes mellitus typ II bidrar till att 

öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar medför det att det blir än mer viktigt 

att den som insjuknat i diabetes motionerar regelbundet (Skafjeld & Graue, 

2013). Enligt Socialstyrelsen (2015) kan 30 minuters fysisk aktivitet varje 

dag minska risken för komplikationer. För att kunna ändra sin livsstil och 

bibehålla kontinuiteten av att regelbundet motionera är det bra om personen 

med diabetes mellitus typ II hittar en aktivitet som hen tycker är rolig. 

 

Enligt Skafjeld och Graue (2013) är det viktigt att äta en balanserad kost vid 

diabetes mellitus typ II som innehåller näringsämnen från alla de delar av 

kostcirkeln som vi behöver. Det är bland annat viktigt enligt Socialstyrelsen 

(2015) att äta mycket frukt och grönt då dessa innehåller mineraler och 

vitaminer som minskar risken för ohälsa. Dessutom menar Skafjeld och 
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Graue (2013) att det även är bra att äta fisk, fullkorn, baljväxter och nötter 

vid diabetes mellitus typ II då dessa har en positiv inverkan på personens 

långtidsblodsocker men också bidrar till viktnedgång, minskat blodtryck och 

påverkar blodfetterna positivt. 

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Att arbeta som legitimerad sjuksköterska innebär enligt Socialstyrelsen 

(2015) många ansvarsområden. Som sjuksköterska är du spindeln i nätet och 

ska delegera olika uppgifter samt samordna allt som rör patientens vård. Det 

är sjuksköterskan som har det huvudsakliga ansvaret för patientens 

omvårdnad (Dahlborg- Lyckhage, 2014). Sjuksköterskan ska vara 

professionell och arbetet ska grunda sig i en humanistisk människosyn och 

det är sjuksköterskans ansvar att arbetet präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan bland annat ha kunskap om 

aktuella författningar, styrdokument och lagar som gäller (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Inom omvårdnad av personer med diabetes 

mellitus typ II behöver sjuksköterskan ha ett helhetsperspektiv och se till 

patientens grundläggande behov. Det är viktigt att patienten får vara i fokus 

och att sjuksköterskan ser till varje enskild patient och är medveten om att 

varje individ är unik (Dahlborg- Lyckhage, 2014). Sjuksköterskan ska inte 

veta allt men kunna lite om mycket (Ahern & Kelly, 2009). 

 

Patienten med diabetes har kunskap om hur det är att leva med diabetes 

mellitus typ II och sjuksköterskan har generell kunskap om sjukdomen och 

vården som sjukdomen kräver (Svensk förening för sjuksköterskor i 

diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2013). När en patient har fått 

diagnosen diabetes mellitus typ II behöver hen få information om vad 

sjukdomen innebär samt behandlingsstrategier vilket är sjuksköterskans 

ansvarsområde. Sjuksköterskan behöver kunna identifiera vad patienten har 

för behov av resurser. Om patienten är i behov av mer information kring 
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sjukdomen, eller om patienten behöver stöttning tillhör det sjuksköterskans 

uppgifter att bidra med dessa resurser (Ahern & Kelly, 2009). 

 

2.6 Patienters erfarenheter 

Enligt Svenska Akademins ordbok (2019) är erfarenhet, kunskap som en 

person förvärvat via händelser och upplevelser. Dessa händelser och 

upplevelser bidrar till att personen har fått kunnighet och livsvisdom som 

personen bär med sig för livet. Grip och Förander (2017) menar på att 

patienters erfarenheter behövs i vården, då det underlättar omvårdnaden. 

Genom att söka och utgå ifrån patienters erfarenhet kan sjuksköterskan 

komplettera sina generella kunskaper (Svensk förening för sjuksköterskor i 

diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Sjuksköterskan blir 

mer professionell i sitt yrke av att få erfarenhet vilket hen får genom att visa 

ett genuint intresse för arbetet, ha mentalstyrka, självförtroende samt vara 

självständig. En viktig byggsten i arbetet är att lyssna på patienten då hen 

besitter erfarenhet som sjuksköterskan behöver i omvårdnaden (Tunedal, 

2001). 

 

3. Teoretisk referensramen  

För att problematisera patienters livsstilsförändringar användes Orems 

(2001) egenvårdsteori.  Orems egenvårdsteori består av följande tre 

huvudkategorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist samt teorin 

om omvårdnadssystem. Utifrån dessa kategorier menar teorin på att 

människor kan främja sin hälsa och förebygga sjukdomar med hjälp av 

egenvård förutsatt att personerna har förmågan samt motivationen.  

Det förekommer ibland situationer där patienten behöver hjälp av en 

sjuksköterska eftersom de inte har förmågan att klara av de handlingar som 

deras situation kräver. Sjuksköterskan har då till uppgift att ge patienten stöd 

så att denna kan utföra sin egenvård självständigt (Orem, 2001). 
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Den första av huvudkategorierna är: teorin om egenvård som innebär att 

patienten självständigt utför de aktiviteter som krävs för att främja hälsan. 

För att patienten ska kunna utföra detta behöver patientens egenvårdsbehov 

identifieras. Dessa egenvårdsbehov delas in i tre delar varav en är: det 

universella behovet som innebär att individen behöver utföra egenvård för att 

kunna upprätthålla sin mänskliga funktion. Patienten måste utföra den 

omvårdnad som krävs för att den kroppsliga funktionen inte ska påverkas. 

Det finns i denna kategori utformade mål som är nödvändiga för att 

säkerställa att patienten kan uppnå hälsa och välbefinnande. Dessa mål är 

utformade utifrån människans basala behov. Den andra kategorin är de 

utvecklingsmässiga egenvårdsbehovet. Denna kategori utgår ifrån att 

individen ständigt är under utveckling och att det skapas nya behov hos 

individen utifrån att det förekommer nya situationer. Egenvårdsbehovet är 

relaterade till individens hälsosituation. Vid sjukdom så har hälsan blivit 

påverkad vilket kan bidra till att personen är i behov av vård. Den sista 

kategorin är egenvårdskrav och denna kategori bygger på att individen själv 

utför de handlingar som situationen kräver för att tillgodose sitt behov utifrån 

hälsoproblem (Orem, 2001). Utifrån den egna kapaciteten finns det en 

kategori som heter egenvårdskapacitet. Den handlar om hur individen kan 

sköta sin egen omvårdnad. Egenvårdskapaciteten varierar utifrån ålder, hälsa, 

kunskap, erfarenhet samt resurser och är viktig att identifiera för att de 

grundläggande behoven ska kunna bli tillgodosedda. 

 

Den andra huvudkategori är teorin om egenvårdsbrist som handlar om att 

patienten kan tillgodose sina egenvårdsbehov när det krävs.  

Det handlar också om att patienten har förmågan att se sina 

egenvårdsbegränsningar och själv kan inse när hen inte kan klara av 

situationen och behöver hjälp för att kunna utföra sin egenvård. Denna hjälp 
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kan behöva komma från en familjemedlem eller annan närstående som då får 

hjälpa patienten med ansvaret (Orem, 2001). 

 

Den sista av de tre huvudkategorierna är teorin om omvårdnadssystem. 

Kategorin handlar om att patienten är i behov av omvårdnad från en 

sjuksköterska till följd av att hen inte klarar av att sköta egenvården 

självständigt. Behov av omvårdnad är olika stort beroende på patientens egna 

fysiska status. Desto mer patienten klarar av sin egenvård desto mindre blir 

behovet. Sjuksköterskan behöver identifiera patientens behov och utifrån 

detta anpassa de resurser som behövs. Sjuksköterskan har till uppgift att 

försöka stärka patientens förmåga genom att informera patienten och stötta 

hen för att fullgod egenvård ska kunna utföras av patienten (Orem, 2001). 

 

4. Problemformulering 

Diabetes mellitus typ II är en kronisk sjukdom som allt fler människor 

insjuknar i varje år. Sjukdomen behandlas inte bara med mediciner utan en 

stor del av behandlingen består av bra kost samt fysisk aktivitet. Detta 

medför att den som insjuknar i sjukdomen behöver ha en viss livsstil för att 

inte förvärra sjukdomen. För att få livsstilen att bli livslång och kunna följa 

den kontinuerligt kan det vara betydelsefullt att även få resterande 

familjemedlemmar att anpassa sig efter den. Om personen med diabetes 

mellitus typ II inte följer den livsstil som behandlingen av sjukdomen kräver 

finns det stor risk att komplikationer uppstår. Dessa komplikationer kan 

förekomma i olika svårighetsgrad och vara svårbehandlade. Det kan krävas 

sjukvård för att behandla komplikationerna vilket medför att sjuksköterskans 

kunskap skall vara den senaste för att ge god omvårdnad. En av 

sjuksköterskans roller är att stödja och främja livsstilsförändringar hos 

personer med diabetes mellitus typ II.  För att göra detta krävs förståelse för 

och kunskap om livsstilsförändringar. Genom att sammanställa forskning om 
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personers erfarenheter av livsstilsförändringar är det vår förhoppning att 

kunna bidra till denna kunskap. 

 

5. Syfte 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av livsstilsförändringar hos 

vuxna personer med diabetes mellitus typ II. 

   

6. Metod 

För att besvara syftet användes en allmän litteraturöversikt som metod. En 

allmän litteraturöversikt innebär att resultat inom ett visst område samlas in 

från empiriska studier. Det insamlade materialet granskas och analyseras för 

att därefter sammanställas. Empiriska studier innebär att forskningsobjektet 

utgörs av verkligheten. En litteraturöversikt används exempelvis för att skapa 

en överblick kring ett specifikt område för att sedan använda det som 

utgångspunkt för vidare forskning men också för att utöka kunskaper 

(Friberg, 2017). 

 

6.1 Inklusions och exklusionskriterier.  

Då syftet är att belysa erfarenheter av livsstilsförändringar hos vuxna 

personer med diabetes mellitus typ II gjordes inga begränsningar av hur 

många år personen hade varit sjuk i diabetes mellitus typ II.  

Det gjordes inte heller några begränsningar kring vilket kön personen hade 

då detta inte ansågs relevant för studien utifrån valt syfte. Då det var ett väl 

beforskat område samt finns två olika typer av diabetes mellitus användes 

exklusionskriterier där alla artiklar som handlade om diabetes mellitus typ I 

exkluderades samt artiklar som var skrivna på andra språk än engelska. 

Artiklar som var publicerade i länder utanför Europa exkluderades, artiklar 

som var äldre än fem år valdes bort samt artiklar som inte hade genomgått ett 

peer-reviewedförfarande. De artiklar som inkluderades i studien var från 
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Danmark, Finland, Irland, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige och 

Österrike. 

 

6.2 Sökningsförfarande och Urval 

I studien användes både kvalitativa- och kvantitativa studier, för att få ett 

bredare utbud. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed den 29 

oktober 2018, ämnesord användes. Enligt Friberg (2017) är ämnesord, ord 

som ges till ett dokument för att beskriva innehållet i texten och göra den 

sökbar. De sökord som ansågs vara relevanta och som studien utgick ifrån 

var Diabetes mellitus type II, Diabetes type 2, Patient, Experience, 

Perception samt Attitude (se bilaga 1). Samtliga sökord trunkerades men med 

Diabetes mellitus type II och Diabetes type 2 genomfördes även sökning utan 

trunkering. För att underlätta sökningsförfarandet användes subject headings 

i Cinahl. Sökorden kombinerades med både OR och AND samt använde 

sökmotorer. 

  

Den första databassökning gjordes i Cinahl. Först genomfördes en 

fritextsökning på orden Diabetes Mellitus type II och Diabetes type 2. Dessa 

ord sammanfogades sedan till ett block. Därefter skrevs Patient in i databasen 

och trunkerades innan det genomfördes en fritextsökning. Vidare 

genomfördes en fritextsökning på orden Experience, Perception samt 

Attitude som därefter sammanfogades till ett block. Samtliga av dessa ord 

trunkerades och användes tillsammans med OR vid sökning. Detta block 

sammanfogades sedan med Patient samt blocket med orden som berörde 

Diabetes mellitus. Detta bidrog till 1753 träffar. 

Artiklarna skulle vara publicerade i Europa samt vara högst fem år gamla, 

vilket bidrog till 245 träffar. Eftersom syftet var vuxna personer genomfördes 

ytterligare sökningar genom fritextsökning på orden Adult och Grown-up. 

Dessa sammanfogades med tidigare sökning och medförde 272 träffar av 
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dessa artiklar lästes 100 abstrakt. I denna litteraturöversikt menas vuxna, 

personer som är över 18 år. 

 

En sökning i Pubmed genomfördes också. Samma kombinationer av sökord 

användes i Pubmed som tidigare hade använts i Cinahl, vilket gav 562 träffar 

(se bilaga 2) av dessa artiklar lästes 100 abstrakt. I Pubmed gick det inte göra 

avgränsningar till att artiklarna endast skulle vara publicerade i Europa vilket 

medförde högre antal träffar samt att artiklarna fick undersökas manuellt. 

Av valda artiklar förekom nio stycken av artiklarna i både Cinahl och 

Pubmed. 

  

6.3 Kvalitetsgranskning 

I en allmän litteraturöversikt ska valda artiklar vara kvalitetsgranskade. 

Kvalitetsgranskningen som genomförs bör omfatta studiens syfte och 

frågeställningar men också urval, mätinstrument, analys och tolkning 

(Friberg, 2017). Det finns flera olika mallar som kan användas för att 

kvalitetsgranska artiklar. Dessa mallar kan tolka eller bedöma artiklarna olika 

vilket medför att endast en mall för kvalitativ- samt kvantitativ forskning bör 

användas som passar valt syfte (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Två granskningsmallar från SBU (Statens beredning för medicinsk och 

socialt utvärdering) användes som har rekommenderats av Friberg (2017). 

För att granska kvalitativa artiklar användes mallen som finns i handboken 

“Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i 

socialtjänsten” (Friberg, 2017). Granskningsmallen heter: Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser.  

Detta är en granskningsmall som finns på internet där författarnas namn 

matas in tillsammans med årtalet på artikeln samt artikelnumret och frågor 

besvaras. Utifrån frågorna antyder mallen kvalitén på artikeln (se bilaga 3). 

Artiklarna kan antingen vara av hög kvalité, medelhög kvalité eller av låg 
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kvalité. Granskningsmallen innehåller flera frågor som berör bland annat 

syfte, metod och analys och som ska svara på frågorna ja, nej, oklart eller ej 

tillämplig. Samtliga av de kvalitativa artiklar som granskades med 

granskningsmallen som rekommenderas av Friberg (2017) var av hög 

kvalité. För att granska de artiklar som var kvantitativa rekommenderade 

Friberg (2017) att mallen som heter: Mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier användes. Även denna mall finns på internet och var 

uppbyggd på samma vis som den tidigare mallen och hade frågor som 

berörde artikeln och som skulle besvarar med antingen ja, nej, oklart eller ej 

tillämplig (se bilaga 4). Samtliga artiklar var av hög kvalitét. 

  

6.4 Dataanalys 

Den information som framkom från artiklarnas resultat analyserades med 

Fribergs (2017) fyra analyssteg som stöd. I första steget ska en helhetsbild 

skapas därför lästes materialet flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang. För att underlätta läsningen översattes artiklarna till svenska. 

Det kontrollerades att resultaten motsvarade valt syfte och väsentligt material 

började samlas in. I steg två bör materialet dokumenteras i en översiktstabell 

för att få en god överblick inför den fortsatta analysen. I tabellen infogades 

aspekter som syfte, metod och diskussion (se tabell 1 nedan). Detta 

genomfördes både gemensamt och individuellt för att inte missa något. I 

tredje steget av Fribergs analysprocess ska jämförelser av det insamlade 

materialet bearbetades genom att likheter och skillnader identifieras genom 

att jämföra studiernas syfte, metod och resultat. Utifrån tabellen som 

skapades jämfördes artiklarna emot varandra som bidrog till att skillnader 

och likheter kunde urskiljas. I det sista av de fyra stegen ska det göras en 

sammanställning av det analyserade materialet. Analysprocessen bidrog till 

att sex kategorier skapades utifrån innehållet i de olika aspekterna. 

Kategorierna var följande: fysisk aktivitet, förändrad kost, 

läkemedelshantering, relationers betydelse, risker samt stress.  
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(Tabell 1.)  

Titel, författare, 

tidskrift och årtal. 

Syfte Metod Resultat  Diskussion  

Patients' perception of 

disease and  

experience with type 2

 diabetes patienteduca

tion in Denmark 

 

Laursen, D. H., 

Frølich, A.,  

& Christensen, U.  

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

 

(2017) 

 

Syftet var att 

utforska hur 

personer med 

diabetes upplever 

diabetesrelaterade 

patientutbildnings-

program 

Intervjuer 

med 11 

deltagare av 

båda kön 

deltog i 

studien 

Materialet 

bearbetades 

med Alonzos 

teori. 

Deltagarna 

värderade 

sociala 

interaktioner 

som inträffar 

under 

interaktiva 

program-

komponenter 

som 

invägningstider, 

träning och 

matlagnings-

kurser. 

Deltagarna 

upplevde att 

sjukdomen 

hade bidragit 

till att de 

behövde 

motionera och 

ändra 

kosthållningen. 

 

Alonzos teori var 

användbar för att 

kategorisera deltagare 

som frisk eller sjuk. 

Den föreslår att 

sjukdom är relaterad 

till den upplevda 

betydelsen av 

symptom och åtgärder 

som vidtagits. Det 

teoretiska perspektivet 

av det dagliga livets 

begränsningar i 

kombination med 

subjektiva erfarenheter 

av sjukdomsstatus 

ledde till en förståelse 

för att det förekommer 

begränsningar i det 

dagliga livet.  

 

 

6.5 Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som används i studien är vetenskapligt granskade. Detta 

innebär enligt Friberg (2017) att artiklarna har blivit godkända av en etisk 

kommitté. Författarna i artiklarna har följt etiska principer som innebär att 

deltagarna fått information om att de bland annat är anonyma, kan avstå att 

besvara vissa frågor samt avsluta om de inte längre vill delta. Detta medför 

att trovärdigheten och kvalitén i studien ökar. 

Författarna i uppsatsen har genomgående varit objektiva och förhållit sig till 

funnen forskning utan att ändra denna eller lägga till egna värderingar. 

Artiklarna som har valts till studien har redovisats både i löpande text och 

referenslista. 
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7. Resultat 

Litteraturöversiktens syfte är att belysa erfarenheter av livsstilsförändringar 

hos vuxna personer med diabetes mellitus typ II. Efter genomförd analys 

framkom sex kategorier: fysisk aktivitet, förändrad kost, 

läkemedelshantering, relationers betydelse, risker samt stress. 

 

7.1 Fysisk aktivitet 

Att insjukna i diabetes mellitus typ II innebär att förändringar i vardagen 

behöver genomföras för att anpassa livsstilen till sjukdomen. En viktig del i 

behandlingen av sjukdomen är fysisk aktivitet. Det finns många olika former 

av fysisk aktivitet och det är individuellt vilken träningsform som passar en 

person bäst (Blomqvist et al., 2018). Vilken träningsform som personen vill 

utöva kan variera beroende på årstid samt stadie i livet (Laursen, Frølich & 

Christensen, 2017). Fysisk aktivitet kan vara att ta promenader, träna på 

gym, simma samt vilken aktivitet som helst där du höjer pulsen och är i 

rörelse (Koponen, Simonsen & Suominen, 2017).  För de som redan håller på 

med fysisk aktivitet innan de insjuknar i diabetes mellitus typ II blir inte 

omställningen lika stor som för de som tidigare varit ganska inaktiva. Dock 

förekommer det att en del av de som insjuknar i sjukdomen är inaktiva innan 

de får diagnosen (Ågård, Ranjbar, & Strang, 2016).  

För att bli mer fysiskt aktiv behöver hen kunskap om motion annars blir det 

svårt att motivera sig till att utöva aktiviteter. Det är därför viktigt att 

personerna som insjuknar i diabetes mellitus typ II får information kring 

varför fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen (Abreu, Nunes, Taylor 

& Silva, 2018). Personerna behöver få veta att fysisk aktivitet påverkar 

glukosnivåerna, bidrar till bättre hälsa och kan minska risken för att 

sjukdomen förvärras (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018). Utan förståelse 

är det svårt att genomföra förändringar samt att få fysisk aktivitet att inte 

bara bli ett måste (Laursen, Frølich & Christensen, 2017). För de personer 

som upplever att träna är ett måste blir det inte lika roligt och det blir svårare 
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för dem att kontinuerligt orka utöva fysisk aktivitet och få det att bli till en 

livsstil som de mår bra av. Istället för att se fram emot att träna upplevs 

träningen som ångestladdad och som ett moment där det ska presteras samt 

som behöver genomföras endast för att det är en del av behandlingen 

(Koponen, Simonsen & Suominen, 2017). Om personerna med sjukdomen 

istället kan se den fysiska aktiviteten som något roligt och som ska utföras 

utifrån deras egen kapacitet och på deras villkor kan det underlätta att minska 

känslan av ett måste och istället bidra till att skapa motivation (Blomqvist et 

al., 2018). Motivationen är den största faktorn till att livsstilsförändringar 

genomförs samt bibehålls. De med diabetes mellitus typ II vill anpassa sig 

till sjukdomen och följa den behandling som krävs. Även om det till en 

början kan vara svårt att börja träna är det flera med sjukdomen som tycker 

att det blir lättare att utföra fysisk aktivitet när de vet att deras sjukdom 

kräver det (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018).  

 

När personerna med diabetes mellitus typ II väl har börjat träna regelbundet, 

som för de flesta innebär minst fyra gånger i veckan och då minst 30 minuter 

varje tillfälle kan personerna med sjukdomen se positiva förändringar 

(Koponen, Simonsen & Suominen, 2017). Personerna kan se att de minskar i 

vikt, att de får mer muskelmassa, att konditionen förbättras, att de orkar mer 

och överlag känner sig piggare (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018; 

Koponen, Simonsen & Suominen, 2017; Laursen, Frølich & Christensen, 

2017). De positiva förändringarna bidrar ofta till att det känns roligare att 

träna samt att personerna sätter upp egna mål med träningen där de ofta ökar 

intensiteten under träningen för att de ska bli ännu svettigare och ännu 

tröttare efter avslutad fysisk aktivitet (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018). 

Trots att personerna med diabetes mellitus typ II upplever positiva 

förändringar av den fysiska aktiviteten kan det ändå känna att det är svårt att 

hitta motivationen till att utöva den. Att då ha en träningskompis att träna 

med eller variera träningsformen kan underlätta (Koponen, Simonsen & 
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Suominen, 2017). Personerna med sjukdomen upplever att det ibland är svårt 

att få ihop schemat med sin träningskompis vilket medför att de ibland får 

träna själva. Detta kan ibland bero på att personen vill spendera tid med sin 

familj eller behöver arbeta. 

Det kan ibland vara svårt att balansera fysisk aktivitet, arbete och familj. För 

att ändå vara aktiv och få motion brukar dessa personer cykla till jobbet, ta 

trapporna istället för hissen, stå och arbeta istället för att sitta. De får anpassa 

situationen på arbetet så att de får in träningen där och inte behövde träna 

efter arbetstid (Ågård, Ranjbar, & Strang, 2016). 

 

7.2 Förändrad kost 

Att genomföra kostförändringar upplever en del av personerna med diabetes 

mellitus typ II som svårt då de alltid måste vara medvetna om vad de äter och 

anpassa sig efter sin sjukdom. Acceptans av sjukdomen, försöka njuta av 

livet, få kosten att bli en del i vardagen och inte se kosten som en behandling 

anses viktigt (Blomqvist et al., 2018). Det är en utmaning att veta vad som är 

hälsosam mat samt ohälsosam mat och vad personerna med diabetes mellitus 

typ II inte bör äta samt vad de kan äta. Det uppstår framförallt en känsla av 

oro då de ska prova på en ny maträtt eller blir bjudna på mat hos vänner 

(Crowe et al., 2017). För att underlätta och slippa oron är det viktigt att få bra 

rådgivning om kosten speciellt av en dietist (Ball et al., 2016; Laursen, 

Frølich & Christensen, 2017).  

I flera studier rekommenderades patienten att äta upp till sex mål per dag 

som innehåller kolhydrater, proteiner, grönsaker och frukt. Kostrådgivning 

från ditetist underlättade patienternas kunskap om kostvanor samt hur och 

när de skulle äta (Ball et al., 2016; Blomqvist et al., 2018; Laursen, Frølich & 

Christensen, 2017). 

 

Personerna med diabetes mellitus typ II upplever att de ibland får dubbla 

budskap av sjukhuspersonalen. Det förekommer ibland att personal 
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informerar en person med diabetes mellitus typ II om att hen inte ska äta 

godis men sedan själv äter detta då de bjuds på det i fikarummet. Detta 

tillsammans med att personerna med diabetes mellitus typ II inte alltid följer 

sin egen kosthållning skapar ibland dåligt samvete om de fuskar med maten 

och äter något de inte borde (Blomqvist et al., 2018; Laursen, Frølich & 

Christensen, 2017). 

 

Att förändra sin kost och äta hälsosammare samt anpassa kosten till 

sjukdomen bidrar till flera goda hälsoeffekter (Gordon, Walker & Carrick-

Sen, 2013). Den förändrade kosten bidrar ofta till viktnedgång (Herre, Graue, 

Kolltveit & Gjengedal, 2016). Upplevelsen av viktnedgången är delad, det 

upplevs oftast som positivt men kan kännas negativt då personernas kroppar 

förändras så att personen med diabetes mellitus typ II inte längre känner igen 

sin spegelbild (Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013; Laursen, Frølich & 

Christensen, 2017). Att äta bättre kost medför att personerna med sjukdomen 

får en hälsosammare livsstil och ofta känner sig friskare sedan de 

diagnostiserats med diabetes mellitus typ II (Herre, Graue, Kolltveit & 

Gjengedal, 2016). 

 

7.3 Läkemedelshantering 

Behandling med läkemedel vid diabetes typ II kan upplevas väldigt olika. 

För en del med sjukdomen är det inget märkvärdigt medan för andra skapar 

det mycket känslor (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018). Sjukdomen kan 

skapa känslor av ilska, stress och ångest vid insulininjektion. Dessa känslor 

bidrar ibland till att personen med sjukdomen upplever otrygghet när hen ska 

injicera insulin i närheten av andra människor. Detta beror bland annat på att 

det finns en rädsla för att de ska bli stämplade som narkomaner och att de vill 

visa respekt för andras spruträdsla vilket medför att de inte vågar ge sig 

själva insulininjektionen (Mehmet, Hussey & Ibrahim, 2015). Det kan 

upplevas som svårt att veta hur läkemedlen ska hanteras men också skapa en 
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känsla av oro då läkemedel ibland ger biverkningar (Abreu, Nunes, Taylor & 

Silva, 2018). Denna oro innefattar inte bara biverkningarna utan även 

läkemedlets funktion. Trots att personer med diabetes mellitus typ II inte vet 

varför de tar ett läkemedel, tar de läkemedlet på bestämda tider eftersom 

läkaren har ordinerat detta (Blomqvist et al., 2018). Detta medför att en del 

personerna ogärna tar läkemedel och istället hoppas att kost och motion ska 

räcka långt som behandling. De skulle gärna vilja att läkaren skriver ett 

recept på få fysisk aktivitet samt att läkaren ska avvakta med att ordinera en 

läkemedelsbehandlingen omgående (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018). 

 

Det är lättare att hantera sin sjukdom och förstå vikten av läkemedel om 

personen har fått information kring varför. Därför fyller sjuksköterskan en 

viktig roll när hen informerar personerna om läkemedel samt instruerar i hur 

dessa ska hanteras. Personen med diabetes mellitus typ II behöver få kunskap 

om hur glukosmätningar utförs, hur injektioner går till samt hur läkemedel 

påverkar sjukdomen (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016; Laursen, 

Frølich, & Christensen, 2017). Trots att patienter vet att det är deras egna 

ansvar att ta läkemedel och förhindra komplikationer finns ett behov av 

kunskap om läkemedel, dess del i behandlingen och hur dessa skall tas för att 

känna en större trygghet (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 

2014). 

  

7.4 Relationers betydelse 

Diagnosen diabetes mellitus typ II är för en del som insjuknat en 

väckarklocka på att livsstilen måste förändras (Crowe et al., 2017). Att ha 

stöd av familjen i livsstilsförändringen är av stor vikt för en del. Personerna 

med diabetes mellitus typ II kan behöva stöd när de ska förändra sin livsstil. 

Familjen kan vara en motivator till att förändringen sker och förenklar 

därmed förändringen för den som insjuknat i diabetes mellitus typ II (Abreu, 
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Nunes, Taylor & Silva, 2018¸ Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 

2014; Koponen, Simonsen & Suominen, 2017). 

 

För vissa som lever med sjukdomen är det lättare att genomföra förändringar 

när hela familjen är villig att förändra sin livsstil. När hela familjen genomför 

livsstilsförändring med kost och motion bidrar det till att vardagen blir mer 

naturlig samt medför att det blir lättare att bibehålla livsstilsförändringarna 

även i motgångar (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018; Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014; Jones & Crowe, 2017; Koponen, 

Simonsen & Suominen, 2017). 

 

För att förändra sin livsstil anser en del att familjen är den viktigaste faktorn 

men att ha fått diagnosen diabetes mellitus typ II anses också vara en viktig 

motivations komponent. Sjukdomen kan bidra till att de med diabetes 

mellitus typ II vill förändra sin livsstil och i samband med detta har skapat 

nya relationer. De har träffat nya vänner som de tränar med och träffar andra 

med samma sjukdom och pratar om den. Att träffa andra med sjukdomen 

bidrar till ett utbyte av värdefulla tips och erfarenheter oberoende på hur 

länge personerna varit insjuknad (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018; 

Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013). 

 

Den kroniska sjukdomen gör att det ibland uppstår situationer som det 

behövs tas hänsyn till. Att inte kunna nå sjukvården mer än på specifika 

tidpunkter och att inte få svar direkt är stressande och kan då upplevas som 

att de med sjukdomen inte får tillräckligt med stöd (Crowe et al., 2017; 

Koponen, Simonsen & Suominen, 2017). När personerna med diabetes 

mellitus typ II inte får kontakt med sjukvården använder de sig istället av 

internet. Att hitta svaren de behöver genom att söka på internet anses inte ge 

samma tillfredsställelse och lugn som att få samtala och diskutera med en 
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sjuksköterska (Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013; Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). 

 

Att få råd och stöd från sjuksköterskan bidrar till att den med diabetes 

mellitus typ II känner mindre oro och har det lättare att bibehålla sin livsstil 

som är anpassad efter sjukdomen (Crowe et al., 2017). Att få stöd i sin 

sjukdom anses vara viktigt för de med diabetes mellitus typ II och det behövs 

både komma från sjuksköterska samt närstående. De behöver sjuksköterskan 

när de har frågor relaterat till sin sjukdom men familjen när de blir jobbigt att 

efterfölja livsstilen i hemmet eller när de hamnar i nya situationer där även 

familjen är involverad (Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013). 

 

Sociala sammanhang i form av en personalfest eller ett släktkalas är 

situationer där den med diabetes mellitus typ II behöver stöd från familj eller 

nära kollega då dessa situationer ofta inte överensstämmer med 

kosthållningen som de skaffat sig sedan de insjuknat. För att slippa hantera 

dessa situationer brukar en del av de med diabetes mellitus typ II undvika 

sociala sammanhang. De undviker även situationerna eftersom de inte vill 

dra till sig uppmärksamhet eller få frågor kring varför hen inte äter vissa 

livsmedel eller dylikt (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2018). De känner även 

oro inför om de ska äta det som bjuds då de själva har föreställningar kring 

att de skulle bli dömda som någon som inte sköter sin sjukdom eller att 

kollegorna skulle tycka att de är tråkiga som inte äter efterrätt (Abreu, Nunes, 

Taylor & Silva, 2018). Att undvika situationer samt att känna ett otillräckligt 

stöd medför att den med sjukdomen ibland upplever att livet med diabetes 

mellitus typ II är mer begränsat (Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). Att vara 

arbetslös är en annan begränsning som förekommer för de med diabetes 

mellitus typ II då detta påverkar strukturen i vardagen kring kost, motion 

samt sociala relationer (Jones & Crowe, 2017). Det är svårare för de med 

sjukdomen att bibehålla den livsstil som sjukdomen kräver när de inte 
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arbetar. Däremot känns det lättare att fortsätta anpassa livsstilen efter 

sjukdomen om de har en familjemedlem hemma som också är arbetslös, 

föräldraledig eller pensionerad (Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013). 

  

7.5 Risker 

Personerna uppger att det finns en kunskapsbrist om deras sjukdom och vad 

de långsiktiga konsekvenserna av diabetes mellitus typ II blir. En del av 

personerna har kunskaper om komplikationer genom att någon i deras närhet 

har diabetes mellitus typ II och att de har sett komplikationerna som kan 

uppstå genom dem (Gordon, Walker & Carrick-Sen, 2013). Personer som har 

föräldrar med diabetes medger att det är lättare att acceptera sin sjukdom och 

att de redan förväntat sig att de ska insjukna. De medger att det finns 

komplikationer och att de saknar information om komplikationerna (Abreu, 

Nunes, Taylor & Silva, 2018). Dessa komplikationer skapar känslor av oro 

och rädsla om inte livsstilen skulle förändras omgående. Personerna med 

diabetes mellitus typ II vill börja äta och motionera rätt för att ta hand om sin 

sjukdom och förhindra att komplikationer uppstår till följd av att de inte 

följer rekommenderad behandling (Blomqvist et al., 2018; Halkoaho, 

Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). 

 

Att sjukdomen inte ger fysisk smärta, att det finns föreställningar om att 

diabetes mellitus typ II inte går att påverka och att insikt om prognosen 

saknas gör att livsstilsförändringen och att förståelsen för konsekvenserna är 

svår. Vilket personerna uppger har ett samband med att de inte har 

tillräckliga kunskaper om glukoskontrollerna, hur läkemedlen verkar och vad 

kosthållningen gör i för att undvika komplikationerna. De tror att de kan 

omvärdera sitt beteende om de får kunskapen de behöver (Abreu, Nunes, 

Taylor & Silva, 2018). Okunskap om glukosnivåer skapar huvudbry, det 

finns en osäkerhet i vad det står för, hur kost och motion påverkar nivån och 

varför det skall tas regelbundna kontroller mer än att läkaren säger det. Oro 
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för att få diabetesrelaterade sår och synen på ett samband mellan diabetes 

mellitus typ II och amputation anser personerna som ett hinder för sin 

livskvalité (Blomqvist et al., 2018; Crowe et al., 2017). 

  

7.6 Stress 

Att leva med diabetes mellitus typ II kan vara stressande både för den med 

sjukdomen men också för de som är närstående. Stressen är ofta förknippad 

med livsstilen som sjukdomen kräver och förekommer oftast i samband med 

måltider, träning eller läkemedelshantering. Att ständigt anpassa sig efter 

sjukdomen medför extra planering och att flera faktorer måste tas hänsyn till 

(Blomqvist et al., 2018). Att behöva ta sina läkemedel på regelbundna tider, 

äta på regelbundna tider samt träna upplevs som stressande och medför att 

den med sjukdomen känner sig låst i sin vardag (Blomqvist et al., 2018; 

Crowe et al., 2017; Ågård, Ranjbar, & Strang, 2016). Personerna som lever 

med diabetes mellitus typ II vet att de är viktigt att de efterföljer den livsstil 

som läkaren har rekommenderat även om den bidrar till stress. Rädslan för 

att drabbas av komplikationer om inte behandlingen efterföljs ordentligt 

skapar stress hos majoriteten av de som lever med sjukdomen.  

 

Både på internet och på vårdcentraler har de med diabetes mellitus typ II fått 

se bilder på komplikationer vilket skrämt dem och skapat en oro för att de 

ska få dem (Blomqvist et al., 2018). Därför känner flera med diabetes 

mellitus typ II att de är stressande att ta sina glukoskontroller och oroa sig för 

att dessa ska påvisa för höga eller för låga blodsockernivåer. För de som 

genomför glukoskontroller och får ett hypoglykemisk värde skapas ny stress 

i form av att de vet att de snabbt behöver hitta något lämpligt att äta 

(Blomqvist et al., 2018; Laursen, Frølich & Christensen, 2017). Att veta vad 

som är lämpligt att äta kan vara svårt att veta och det krävs ibland mycket 

planering kring kosten för att den ska vara anpassad efter sjukdomen. För 

flera med diabetes mellitus typ II bidrar detta till att det blir ännu mer stress i 
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vardagen då de inte ens kan åka på en shoppingtur eller resa med familjen 

utan att behöva planera kring måltiderna (Blomqvist et al., 2018). Om 

familjen ska åka längre sträckor måste den med sjukdomen ha med sig mat 

för att kunna äta på regelbundna tider för att minska risken att blodsockret 

sjunker eller stanna på matställen för att köpa något där. Att äta på restaurang 

eller prova på nya maträtter är även de faktorer som kan skapa stress hos den 

med sjukdomen eftersom de inte vet om det är en maträtt som är bra för dem 

utifrån deras sjukdom (Crowe et al., 2017). 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna genomförde en testsökning med hjälp av erfaren bibliotekarie för 

att undersöka om det fanns tillräckligt med material för att besvara valt syfte, 

vilket ses som en styrka av Forsberg och Wengström (2013). Det ses som en 

styrka då professionell hjälp underlättar sökningen, gör den mer effektiv 

samt minimerar risken för att relevant material missas. Under söktillfället 

framkom det att det är ett välbeforskat område. Detta medförde att författarna 

fick diskutera hur de skulle smalna ner sitt syfte för att inte få ett för brett 

resultat. När författarna hade en klar bild över sitt syfte, genomfördes det 

litteratursökningar i två databaser, Cinahl och Pubmed. Att genomföra 

sökning i mer än en databas ses som en styrka av Forsberg och Wengström 

(2013) eftersom det ger en bredare sökning och finner ett bredare material att 

besvara valt syfte med. Valet att söka i två databaser gjordes i enlighet med 

anvisningarna för kursen. 

 

Författarna använde sig av fritextsökning, trunkering och Major headings för 

att inte gå miste om relevanta artiklar. Sökord som Attitude, Experience och 

Perception användes då ordet erfarenheter kan benämnas med olika termer. 

Författarna valde att använda dessa ord för att inte gå miste om relevant 
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material till följd av att artiklarna benämner erfarenhet på olika sätt.  Detta 

ses som en styrka i arbetet då det minimerar risken för att aktuella artiklar 

faller bort enlig Forsberg och Wengström (2013). Författarna till arbetet 

valde aktivt bort att söka på lifestyle changes efter rådgivning med 

bibliotekarie som menade på att detta skulle kunna begränsa sökresultatet 

samt då redan valda sökord var tillräckliga för att belysa 

livsstilsförändringar. Efter fritextsökningen genomfördes sökning med 

kombinationer för att minska antalet träffar men ändå besvara syftet. För att 

minska antalet träffar valde författarna att begränsa sig till de senaste fem 

åren och att artiklar skulle vara publicerade i Europa. Att begränsa sig till det 

senaste fem åren ses som en styrka av Forsberg och Wengström (2013) 

eftersom det ger ett snävare och aktuellt sökresultat. Att genomföra 

avgränsningar kan också vara en svaghet då relevanta artiklar som svarade på 

syftet kan ha fallit bort.  

 

Vid sökningen i Cinahl fick författarna 272 träffar och av dessa lästes 100 

titlar samt abstrakt. Detta kan ses som en stor svaghet att inte läsa tillräckligt 

många abstrakt eftersom relevanta artiklar kan missat (Kristensson, 2014). 

Enligt Friberg (2017) förekommer det att abstrakten inte alltid beskriver 

innehållet i artiklarna utifrån valda ord, hon menar på att sökningen bör 

genomföras med ämnesord och i abstraktfältet för att få artiklar med 

relevans. Författarna ansåg att läsa över en tredjedel av träffarna vara 

tillräckligt och att de fann relevant material för sin översikt och gällande 

kursanvisning på åtta till tolv vårdvetenskapliga artiklar. Om författarna hade 

läst samtliga abstrakt hade materialet kunnat bli svårt att hantera samt att 

objektiviteten hade blivit påverkad vid urvalet då endast tolv artiklar skulle 

användas. 

 

Författarnas sökning i Pubmed medförde mer än det dubbla antalet träffar 

jämfört med Cinahl. Av dessa lästes hälften av titlarna men endast 100 
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abstrakt. Detta kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha fallit bort. 

Av valda artiklar förekom det nio dubbletter i de två databaserna. Samtliga 

artiklarna som valts ut för granskning är etiskt godkända och detta ses som 

en styrka av Forsberg och Wengström (2013) som anser det som ohederligt 

att använda artiklar utan etiskt godkännanden.  

  

Granskningsmallarna från SBU, som var rekommenderade av Friberg (2017) 

användes. Författarna hade till en början svårigheter med att mata in data 

vilket gjorde processen tidskrävande. När författarna behärskade 

granskningsmallarna kom de framtill att samtliga artiklar var av hög kvalité. 

Friberg (2017) anser detta vara en styrka då lägre kvalité på materialet kan 

påverka standarden på författarnas resultat. Forsberg och Wengström (2013) 

anser att endast artiklar med hög kvalité skall användas, de anser att värdet 

på resultatet blir högre om artiklarna är av hög kvalité. Författarna 

analyserade artiklarna först enskilt och sedan tillsammans detta för att belysa 

skillnader och likheter i tolkning av materialet. Detta bidrog till att likheterna 

kunde inkluderas och de skillnader som författarna upptäckt kunde 

diskuteras. Detta medförde att vissa valda artiklar exkluderades då författarna 

ansåg att dessa inte svarade på valt syfte. 

 

Inför analysprocessen diskuterades författarnas egna föreställningar om 

diabetes mellitus typ II. Detta för att lägga förförståelsen bakom sig och inte 

lägga egna värderingar i skapandet av aspekter från valda artiklar. 

Författarna har varit objektiva till funnen forskning och inte ändrat resultatet 

utifrån egna värderingar. Utifrån skillnader och likheter framkom sex 

kategorier. Kategorierna presenteras i en överskådligt tabell, detta ses som en 

styrka av (Kristensson, 2014) för att det gör processen mer trovärdig. 

Författarna har genomgående under metoden valt att endast ta stöd av 

litteratur från Friberg (2017), detta för att underlätta processen samt då det 

ses som ett styrka att använda sig av endast en metodförfattare (Kristensson 
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2014). Processen att finna väsentliga aspekter och skapa kategorier var 

tidskrävande och upplevdes av författarna ibland som svårt.  

  

I resultatet förekommer det en variation av urvalet då det är både vuxna 

kvinnor och män i olika åldrar som deltagit i studierna. Stor variation av 

urvalet påverkar trovärdigheten positivt (Kristensson., 2014). Författarnas 

artiklar är publicerade i Europa och hälften av dessa i Norden. Detta ses som 

en styrka i överförbarheten till Sverige då sjukvården inom Norden är 

likvärdig (Kristensson, 2014).   

  

8.2 Resultat Diskussion 

Syfte med denna allmänna litteraturöversikt är att belysa erfarenheter av 

livsstilsförändringar hos vuxna person med diabetes mellitus typ II.  

 

Resultatet visar att diabetes mellitus typ II är en sjukdom som påverkar 

personens vardag genom behandlingen i form av livsstilsförändringar. 

Diabetes mellitus typ II är en kronisk sjukdom som medför livslång 

behandling. Behandlingen innefattar fysisk aktivitet, förändrad kost samt 

medicinering. Detta bidrar till att personernas vardag blir mer uppstyrd och 

begränsad till följd av att sjukdomen kräver regelbundenhet. Orems 

egenvårdsteori beskriver att människan utvecklas hela livet och att nya 

situationer uppstår som människan behöver anpassa sig till för att främja sin 

hälsa (Orem, 2001). Detta stärks även av Skafjeld och Graue (2013) som 

anser att personen behöver anpassa sig till sin sjukdom och ibland genomföra 

förändringar till följd av denna. Utifrån resultatet går det att se att samtliga 

med sjukdomen har försökt anpassa sig till den nya livsstilen. Erfarenheterna 

kring hur lätt eller svårt det varit att genomföra förändringar skiljer sig åt. 

Förklaring till detta är att personerna har haft olika mycket stöd, kunskap 

samt motivation. Skafjeld och Graue (2013) menar att det är viktigt med 

kunskap för att kunna upprätthålla en livsstilsförändring. Enligt Orems 
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egenvårdsteori behövs kunskap för att upprätthålla och säkerställa hälsa och 

välbefinnande. Människan är ständigt under utveckling och nya behov 

uppstår som personen behöver anpassa sig till (Orem, 2001). Författarna ser 

en skillnad i att personer med mer erfarenhet och kunskap av sjukdomen har 

en bättre förståelse och acceptans till livsstilsförändringen. Författarna ser 

även att det är av betydelse att det finns stöd av närstående till personerna 

som insjuknat i diabetes mellitus typ II. Även Skafjeld och Graue (2013) 

anser att det är viktigt med stöd från närstående vid sjukdomen. Enligt 

resultatet framkom det att personerna som fick mycket stöd och där hela 

familjen anpassade sin livsstil efter sjukdomen hade lättare att genomföra 

och bibehålla förändringar. I familjer där alla åt samma kost samt 

motionerade tillsammans blev det både lättare och roligare att förändra 

livsstilen med kost och fysisk aktivitet. Resultatet visade att gemenskap och 

intressen underlättade till fysisk aktivitet samt gav en känsla av förbättrad 

hälsa. Den förändrade livsstilen bidrog till viktminskning vilket upplevdes 

med blandade känslor. Detta tolkar författarna bero på att det ibland tar tid att 

anpassa sig till en ny rutin samt att kroppsliga förändringar tar tid att 

acceptera. Resultatet tyder på att det är lättare att anpassa sig till sjukdomen 

om det finns ett kontaktnät som innehåller både närstående, andra med 

sjukdomen men även profession i form av sjuksköterska. Enligt Orem (2001) 

är det sjuksköterskans uppgift att identifiera patientens omvårdnadsbehov 

som kan vara stöd, kunskap eller andra resurser. Är patienten i behov av 

kunskap och stöd är det viktigt att sjuksköterskan kan tillgodose patientens 

behov. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att personen har kunskap 

om sin sjukdom samt får stöd av sjuksköterskor för att minska risken för 

komplikationer. Resultatet tyder på att majoriteten av personer med diabetes 

mellitus typ II känner en rädsla av att utveckla komplikationer. Alvarsson et 

al., (2013) menar att majoriteten av de som insjuknar i diabetes mellitus typ 

II kommer att få någon form av komplikation efter flera års sjukdom. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) kan risken för komplikationer minska med hjälp av 
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rätt kosthållning samt regelbunden fysisk aktivitet. Enligt resultatet uppger 

personerna att de har bristande kunskaper om komplikationer. Detta bidrar 

till stress som författarna tror kan minskas genom att sjuksköterskan 

informerar mer om komplikationer och hur de förebyggs. Personerna med 

diabetes mellitus typ II upplever att behandlingen av sjukdomen är stressande 

och tidskrävande. Stressen uppstår av att de är bundna till kontroller, 

regelbundna måltider och regelbunden läkemedelshantering. De känner att de 

inte kan resa på grund av rädsla över att inte kunna äta regelbundet samt 

hamna i situationer där de behöver injicera insulin offentligt. Behandlingen 

behöver genomföras för att minska risken för komplikationer så att de med 

diabetes mellitus typ II inte blir i behov av vård. Enligt Orems egenvårdsteori 

blir person i behov av omvårdnad när hen inte kan utföra sin egenvård 

(Orem, 2001). Det blir då sjuksköterskans ansvar att utföra den omvårdnad 

som patienten inte klarar av. Sjukvården ska vara patientcentrerad med varje 

patient i fokus eftersom varje individ är unik. Sjuksköterskan skall vara som 

en spindel i nätet och finnas till hands i omvårdnaden av patienten och som 

en länk mellan patient och läkaren (Dahlborg- Lyckhage, 2014). Författarna 

anser att omvårdnaden som sjuksköterskan ger är viktigt och kan stärka 

individen och ge hen motivation för att genomföra samt bibehålla 

livsstilsförändringarna. Även Ahern och Kelly (2009) stärker detta då de 

anser genom att identifiera patientens behov kunna ge rätt förutsättningar 

som bidrar till ökad motivation.  

 

9. Slutsats 

Att leva med diabetes mellitus typ II innebär att livsstilsförändringar behöver 

genomföras för att anpassa sig till sjukdomen. Vilka erfarenheter vuxna har 

av att leva med sjukdomen skiljer sig åt. Gemensamt för personerna med 

diabetes mellitus typ II är att samtliga anser att sjukdomen bidrar till att 

vardagen förändras. Sjukdomen kan upplevas begränsande då behandlingen 

medför att livsstilen behöver anpassas. Erfarenheterna kring att börja träna 
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samt att förändra kosten skiljer sig åt men majoriteten upplever att det går 

lättare om de får stöd från omgivning och sjuksköterska. Personerna med 

diabetes mellitus typ II anser att stöd från omgivningen samt diagnostiserad 

sjukdom är faktorer som skapar motivation till förändring. Att genomföra 

förändringarna upplevs ibland som stressande och det uppstår situationer där 

det blir svårt att anpassa livsstilen efter sjukdomen. Kunskap kan minska 

känslan av stress samt förebygga risken för komplikationer. 

 

Utifrån resultatet går det tolka att majoriteten av de som lever med diabetes 

mellitus typ II har liknande erfarenheter av att leva med sjukdomen. Det går 

även att se att det förekommer skillnader i erfarenheterna vilket medför att 

sjuksköterskan som vårdar personen behöver vara medveten om att även om 

likheter förekommer så måste vården ändå vara individanpassad. 

Sjuksköterskan behöver identifiera personens omvårdnadsbehov och ge hen 

de resurser som krävs för att personen ska känna sig bekräftad och delaktig i 

sin egen vård. Om personen är i behov av stöd i form av kunskap är det 

viktigt att sjuksköterskan förmedlar rätt kunskap till personen på ett 

pedagogiskt sätt. Detta lärande sker genom att sjuksköterskan håller sig 

uppdaterad och söker kunskap om vad ny forskning har kommit fram till. Att 

sjuksköterskan skapar känslor av delaktighet, bekräftelse samt ger stöd till 

personen minskar risken för att personen känner sig förbisedd eller att 

komplikationer uppstår till följd av okunskap.  
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10. Förslag till vidare forskning 

Det skulle behöva bedrivas mer forskning kring patienternas erfarenheter av 

att leva med diabetes mellitus typ II där skillnader mellan män och kvinnor 

belyses. Det förekommer att kvinnor och mäns erfarenheter skiljer sig åt. För 

att kunna individanpassa vården ytterligare behövs forskning ur ett 

genusperspektiv. Ett annat förslag på vidare forskning är att belysa hur 

erfarenheterna skiljer sig åt utifrån hur länge personerna har varit 

diagnostiserade med diabetes mellitus typ II.  
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12. Bilaga 1 

Sökning i Cinahl 2018-10-29 

 

 Sökning  
 

 

 Sökord & 

kombinationer  
 

 

Begränsningar (limits)  

 

 

 Antal träffar  

 

 

 Lästa abstrakt  

 

 

 Lästa i fulltext  

 

 

 Granskade artiklar  

 

 

 Utvalda artiklar  

 

S1 Diabetes type 2  38 904     

S2 Diabetes mellitus type 2  33 966     

S3 (MH diabetes mellitus, type 2)  32 395     

S4 S1 and S2 and S3  32 395     

S5 Patient*  1068 865     

S6 Experience*  240 632     

S7 Perception*  86 816     

S8 Attitude*  201 362     

S9 S6 Or S7 Or S8  441 374     

S10 S4 And S5 And S9 2013-01-01 – 2018- 12-

31 Europa 

245     

S11 Adult*  696 630     

S12 ”Grown up patients”  13     

S13 S11 Or S12  1128 403     

S14 S10 And S14 2013-01-01 – 2018- 12-

31 Europa 

272 100 20 15 12 
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13. Bilaga 2 

Sökning i Pubmed 2018-10-29  

 

 Sökning  

 

 

 Sökord & kombinationer  

 

 

Begränsningar (limits)  

 

 

 Antal träffar  

 

 

 Lästa abstrakt  

 

 

 Lästa i fulltext  

 

 

 Granskade artiklar  

 

 

 Utvalda artiklar  

 

S1 Diabetes type 2  131 131     

S2 Diabetes mellitus type 2  131 649     

S3 ”diabetes mellitus, type 2” MeSH 

terms 

 117 631     

S4 S1 and S2 and S3  117 631     

S5 Patient*  2561 478     

S6 Experience*  952 493     

S7 Perception*  394 180     

S8 Attitude*  387 512     

S9 S6 Or S7 Or S8  1578 204     

S10 S4 And S5 And S9 2013-01-01 – 2018-12-31 2 319     

S11 Adult*  5437 521     

S12 ”Grown up patients”  1 324     

S13 S11 Or S12  5444 644     

S14 S10 And S13 2013-01-01 – 2018-12-31 562 100 10 9 0 
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14. Bilaga 3 Granskningsmall kvalitativ metod 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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15. Bilaga 4 Granskningsmall kvantitativ metod 

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier 

reviderad 2014 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel 

och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier 

enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), 

precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet 

att effekten är underskattad (H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar –  Ja Nej Oklart Ej till- 

eventuella systematiska fel (bias) lämpligt 

b) A1. Selektionsbias 

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

b) Om studien har använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är 

skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har 

det skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias:   

  

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade? 

b) Var behandlare/prövare blindade? 

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 

enligt tillförlitlig dokumentation? 
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d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma 

sätt bortsett från interventionen? 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias:   

A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
lämpligt 

c) A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention 

som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är 

föremål för studien? 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias:   

  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande 

till populationens storlek? 

d) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 

storleken på utfallet? 

e) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

f) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som 

avbryter sitt deltagande och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av 

bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias:   
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 A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
lämpligt 

g) A5. Rapporteringsbias 

a) Har studien följt ett i förväg publicerat 

studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  var primära 

respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett 

systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg 

i studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias:  

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna 

bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av 

intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om 

studiens finansier ing, låg eller obefintlig 

risk att studien har påverkats av en 

finansiär med ekonomiskt intresse i 

resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 

annan form av intressekonflikt (t ex att 

författarna har utvecklat 

interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för 

intressekonfliktbias: 
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Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 

(bias): 
 

h) Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 
som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

 

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population 

som SBU/ HTArapportens slutsatser avser? 

 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som 

SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

Bedömning av 

brister i överförbarhet:  

    

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 

     
 

a)   Överensstämmer sammanhanget och  

kontrollgruppens villkor med den situation  

Kommentarer: 

     
 

a)   Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal  

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 
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a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?     

Kommentar:     

     

 G. Granskning av dos–responssamband  
Ja Nej Delvis Ej till-  

lämpligt 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan 

exponering och utfall? 

    

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Inte aktuellt på RCT:er 
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16.  Bilaga 5 

Artikelmatris  

Nr Författar. (år). Titel. Tididskrift. Land. Syfte Metod Resultat Kvalité 

1.  Laursen, D. H., Frølich, A.,  

& Christensen, U. (2017 

 

Patients' perception of disease and experience with  

type 2 diabetes patienteducation in  

Denmark 

 

Scandinavian Journal of Caring Sciences 

 

Danmark  

Syftet var att utforska hur 

personer med diabetes upplever 

diabetesrelaterade 

patientutbildningsprogram. 

Kvalitativ metod 

 

11 deltagare av 

båda kön deltog i 

studien 

 

Intervjuer 

Deltagarna värderade sociala 

interaktioner som inträffar 

under interaktiva 

programkomponenter som 

invägningstider, träning och 

matlagningskurser. Deltagarna 

upplevde att sjukdomen hade 

bidragit till att de behövde 

motionera och ändra 

kosthållningen. 

 

Hög 

2.  Halkoaho, A., Kangasniemi, M., Niinimäki, S., & 

Pietilä, A.-M. (2014) 

 

Type 2 diabetes patients' perceptions 

 about counselling elicited by interview: is it time for 

a more health-oriented approach? 

 

European Diabetes Nursing 

 

Finland 

Syftet med denna studie var att 

beskriva diabetespatienternas 

uppfattning om hantering, 

resurser och erfarenheter av 

rådgivning av sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod 

 

15 deltagare av 

båda kön deltog i 

studien.  

 

Intervjuer  

Deltagarna ansåg att vården 

bestod av medicinering, näring, 

glukosövervakning, motion, 

oral hälsovård och fotvård. De 

uppgav att de genomfört 

livsstilsförändringar i 

förhållande till rädslor för 

komplikationer.  

 

Hög 
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3.  Koponen, A. M., Simonsen, N., & Suominen, S. (2017) 

 

Determinants of physical activity 

 among patients with type 2 diabetes: 

the role of perceived autonomy support, 

 autonomous motivation and self-carecompetence 

 

Psychology, Health & Medicine 

 

Finland 

 

Syftet var att undersöka 

självbestämmandet kring 

uppfattning av autonomi stöd 

och motivation samt 

egenvårdskompetens.  

Kvantitativ metod 

 

2866 deltagare av 

båda könen. 

Postenkät  

 

Majoriteten av de svarande 

rapporterade att de hade fått råd 

att träna regelbundet. 

Totalt 36% hade utövat fysisk 

träning åtminstone fem dagar 

under den senaste veckan och 

totalt 27% utövades i 

genomsnitt fyra eller flera 

gånger i veckan minst 30 

minuter vid varje tillfälle i den 

utsträckning att de blev 

andfådda och svettades. 

 

Hög 

4.  Blomqvist, K., Gardsten, C., Rask, M., Larsson, Å., 

Lindberg, A., & Olsson, G. (2018) 

 

Challenges in everyday life among recently diagnosed 

and more experienced adults with type 2 diabetes: A 

multistage focus group study. 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

Sverige  

Syfte var att undersöka 

upplevelser av självhantering 

hos vuxna med diabetes mellitus 

typ II. 

Kvalitativ metod 

 

11 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Intervjuer 

Deltagarna hade lärt sig om 

deras behandling, förstod hur 

man hanterar områden som 

mediciner och måltider. Båda 

grupperna, uttryckte osäkerhet 

om hur blodsockernivån 

påverkas av motion, matvanor 

och medicinering. Medicinsk 

behandling och fysiska 

reaktioner bidrog till en 

komplex bild av hur 

blodsockernivåerna borde 

balanseras. 

Hög 
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5.  Ågård, A., Ranjbar, V., & Strang, S. (2016) 

 

Diabetes in the shadow of daily life: factors that make 

diabetes a marginal problem. 

 

Practical Diabetes 

 

Sverige 

Syftet var att identifiera faktorer 

som påverkar patienternas vilja 

och förmåga 

att följa föreskrivna läkemedel, 

rekommendera livsstilsval och 

förvärva en djupare 

förståelse för hur dessa faktorer 

påverkar. 

 

Kvalitativ metod 

 

24 deltagare av 

båda kön deltog i 

studien.  

 

Intervjuer  

Varje patient hade påverkats av 

diabetes på något sätt och 

nästan alla talade om att livet 

blev mer strukturerat och 

begränsat. Dessutom hade de 

som hade haft diabetes under en 

lång tid i allmänhet införlivat 

sjukdomshanteringen som en 

del av eller som rutin i deras 

vardag. 

 

Hög 

6.  Ball, L., Davmor, R., Leveritt, M., Desbrow, B., 

Ehrlich, C., & Chaboyer, W. (2016) 

 

The nutrition care needs of patients newly diagnosed 

with type 2 diabetes: informing dietetic practice 

 

Journal of Human Nutrition & Dietetics 

 

Österrike 

 

Syftet var att undersöka hur 

kostrådgivning från dietister 

påverkade patienters livsstil vid 

nydiagnostiserad diabetes.  

Kvalitativ metod 

 

10 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Intervjuer  

Vissa deltagare fann att de 

livsmedel som de hade fått råd 

att äta var de redan bekant med. 

Deltagarna rapporterade att det 

var viktigt att träffa en dietist, 

då detta bidrog till förändrad 

syn på kosten.  

 

Hög 

7.  Crowe, M., Whitehead, L., Bugge, C., Carlyle, D., 

Carter, J., & Maskill, V. (2017) 

 

Living with sub-optimal glycaemic control: the 

experiences of Type 2 diabetes diagnosis and education 

Syftet med denna studie var att 

utforska erfarenheterna av 

diagnos och utbildning för 

personer med diabetes typ 2 

Kvalitativ metod 

30 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

I resultatet framkom det att 

sjukdomen bidragit till stress 

och oro för komplikationer 

skulle uppstå.  

Hög 
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Journal of Advanced Nursing 

 

Storbritannien och Irland  

 

Intervjuer  

8.  Herre, A. J., Graue, M., Kolltveit, B. H., & Gjengedal, 

E. (2016) 

 

Experience of knowledge and skills that are essential in 

self-managing a chronic condition - a focus group 

study among people with type 2 diabetes 

 

Scandinavian Journal of Caring Sciences 

 

Norge  

Syftet med studien var att få ny 

kunskap om hur människor 

upplever självhanteringskurser 

samt hur diabetes typ II påverkar 

deras hälsa och förmåga att 

hantera sjukdomen. 

Kvalitativ metod  

 

22 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Samtal i 

fokusgrupper.  

Deras teoretiska förståelse av 

sjukdomen förbättrades, och 

deras praktiska beredskap när 

det gäller mätning av 

blodglukos, utförande av 

injektioner och kosthantering 

stärktes vilket gjorde det lättare 

att hantera sjukdomen och 

förändra livsstilen. 

 

Hög 

9.  Abreu, L., Nunes, J. A., Taylor, P., & Silva, S. (2018) 

 

Distributed health literacy among people living with 

type 2 diabetes in Portugal: Defining levels of 

awareness and support 

 

Health & Social Care in the Community 

 

Portugal  

Syftet med studie var att 

undersöka hur sociala nätverk 

och personliga erfarenheter 

bidrar till hälsa. 

Kvalitativ metod  

 

26 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Intervjuer  

Deltagarna uppgav att 

sjukdomen bidragit till 

förändringar i deras vardagliga 

liv. Diabetes bidrog till ändrade 

familjeförhållande och 

stressande situationer.  

 

Hög 

10.  Jones, V., & Crowe, M. (2017) 

 

Syftet var att undersöka hur 

människor från etniska 

Kvalitativ metod 

 

Flera deltagare fann det svårt att 

anpassa sig till den kost som 

Hög 
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How people from ethnic minorities describe their 

experiences of managing type-2 diabetes mellitus: A 

qualitative meta-synthesis. 

 

International Journal of Nursing Studies 

 

Storbritannien och Irland 

 

minoriteter i västerländska 

länder beskriver sina 

erfarenheter av 

hantera typ 2 diabetes mellitus. 

27 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Intervjuer  

sjukdomen krävde. De upplevde 

att livsmedel var dyra men 

försökte ändå kontinuerligt äta 

frukt och grönt.  

 

11.  Mehmet, S., Hussey, C., & Ibrahim, S. (2015) 

 

Patients' perceptions of injecting insulin and self-

monitoring of blood glucose in the presence of others. 

 

Practical Diabetes 

 

Storbritannien och Irland  

 

Syftet med denna studie var att 

identifiera svårheter med 

insulininjektioner och 

glukosprover.  

Kvantitativ metod 

 

99 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien. 

 

Enkäter  

Deltagare rapporterade att det 

hade olika upplevelser av att 

injicera insulin. En grupp av 

deltagarna uppgav att det inte 

ville injicera insulin i sociala 

sammanhang.  

Hög  

12.  Gordon, C., Walker, M., & Carrick-Sen, D. (2013) 

 

Exploring risk, prevention and educational approaches 

for the non-diabetic offspring of patients with type 2 

diabetes - a qualitative study. 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

Storbritannien och Irland 

Syftet var att undersöka 

uppfattningar och kunskaper om 

sjukdomen diabetes mellitus typ 

II hos de som lever med 

sjukdomen. 

Kvalitativ metod 

 

6 deltagare av 

båda könen 

deltog i studien 

 

Intervjuer 

Patienterna hade ändrat sin 

livsstil för att minska risken för 

komplikationer.  

Hög  
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