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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Ett ökat antal individer med diabetes ställer högre krav på 

sjukvården. För att tillhandahålla en vård med hög kvalitet måste det finnas 

personal med speciell kompetens och vården måste vara organiserad på ett 

ändamålsenligt sätt. En god behandling kräver ett fungerande samarbete 

mellan diabetespatienten och vårdpersonalen. Med bra diabetesbehandling 

uppnår man en hälsosituation med god kvalitet. Syfte: Att belysa diabetes typ 

2 patienters attityd till sin sjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie. 

Sökning efter relevant och aktuell forskning genomfördes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Sökningen resulterade i fyra kvalitativa och sex 

kvantitativa artiklar som kvalitetsgranskades. En textanalys användes för att 

analysera och tolka artiklarna. Resultatet diskuterades i relation till Orems 

omvårdnadsteori och empowerment filosofin. Resultat: Det framkom fyra 

huvudteman som visade sig vara centrala för patienter med typ 2 diabetes; 

livskvalitet, känslor, hinder och relationer vilket påverkade dem i sin attityd 

relaterat till hälsosituation. Slutsats: Samspelet mellan vårdgivare och typ 2 

diabetiker är av stor betydelse för att bra beslut ska kunna fattas om 

egenvården som leder till de livsstilsförändringar som behövs för att få 

uppleva ett tillfredsställande hälsoläge. 

 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, attityder till sjukdom, vårdare- patient 

relation, psykosociala faktorer, komplikationer  
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Inledning 

 
Var tredje sekund insjuknar en människa i diabetes. Globalt sätt är diabetes en av de mest 

vanliga icke-smittsamma sjukdomarna, framför allt typ- 2 diabetes har en sådan utveckling att 

det kan liknas vid en epidemi. Faktorer som kan tänkas ligga bakom det höga antalet 

insjuknande i typ 2-diabetes kan bero på en ekonomisk utveckling i många länder som bland 

annat har fört med sig kostomläggningar, minskad fysisk aktivitet, kulturella och sociala 

förändringar. Även om typ 1- diabetes inte är lika utbrett som typ 2 ökar denna form med fler 

insjuknande varje år både i fattiga och rika delar av värden. År 2011 hade 366 miljoner 

människor diabetes, vilket är 8,3% av jordens befolkning. Enligt tidigare beräkningar skulle 

detta inte ske förrän omkring år 2030. Merparten av personer med diabetes, 80%,  bor i låg- 

och medelinkomstländer.  År 2011orsakade diabetes 4,6 miljoner dödsfall och kostade 465 

biljoner amerikanska dollar i hälso- och sjukvårdskostnader (IDF, 2012). Författarna möter i 

sitt dagliga arbete i primärvården patienter med det metabola syndromet och diabetes typ 2. 

Vi som sjuksköterskor har till uppgift att stödja patientens egenvård och delaktighet i 

behandlingen, med respekt för den enskilde individens val och livssituation. 

 

 

Bakgrund 
 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 finns det 365 000 personer med diabetes i 

någon form i Sverige. Typ 2-diabetes står för 85-90 %, vilket därav är den vanligaste formen. 

Typ 1-diabetikerna är cirka 50 000 varav 7-8000 av dessa är barn. Diabetes är en allvarlig 

kronisk sjukdom som kan bidra till en för tidig död genom hjärt- kärlsjukdom. De vanligaste 

formerna är typ 1-, LADA och typ 2- diabetes. Gemensamt för dessa typer är förhöjda 

blodsockervärden och en ökad risk för komplikationer ju längre tid man har haft sjukdomen 

(Nationella riktlinjer för diabetesvården, 2010). 

 

 

Typ 1- diabetes 

 
Vid typ 1- diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Av 

okänd anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna 

i bukspottkörteln vilket på sikt leder till total insulinbrist. Symtomen visar sig först när 70-



 

 

2 
 

80% av de insulinproducerande cellerna är förstörda. De första tecknen brukar vara stora 

urinmängder, ökad törst, onormal trötthet och viktnedgång. Antal inträffade sjukdomsfall i 

Sverige är det näst högsta som rapporterats på nationell nivå i världen, 45 nyinsjuknande per 

100 000 invånare. Endast Finland har ett högre antal med 64 nyinsjuknande per 100 000 

invånare år 2005 (Lernmark & Cilio, 2010).  

 

 

LADA (latent autoimmune in adults) 

 
LADA beskrivs som en autoimmun sjukdom som har ett långsammare sjukdomsförlopp än en 

klassisk typ 1-diabetes. Numera är det också klarlagt att insulinproduktionen vid LADA 

bevaras längre än vid typ 1-diabetes, men försämras snabbare än vid typ 2-diabetes. Man 

räknar med att cirka 10 % av alla som får diabetes efter 35 års ålder har LADA. Det dröjde 

ända till 1980- talet innan LADA beskrevs som en autoimmun sjukdom (Lernmark &  Cilio, 

2010).     

 

 

Typ 2- diabetes 

Vid typ 2 – diabetes är förmågan att producera insulin inte helt upphävd men mängden insulin 

räcker inte för kroppens behov. Kroppen förmår inte att producera tillräcklig mängd insulin. 

Vävnadernas förmåga att utnyttja det insulin som finns är nedsatt vilket innebär att det behövs 

en större mängd insulin. Typ 2-diabetes är en av de sjukdomar som ökar kraftigast i världen 

just nu. Den största ökningen sker i Asien och i utvecklingsländerna. I industriländer beräknas 

stegringen bli 40-50 %, medan däremot prevalensen i utvecklingsländer- eller 

låginkomstländer kan komma att mer än fördubblas. Detta kan komma att innebära en radikal 

förändring från situationen i början av 1990-talet då det största antalet diabetiker fanns i 

Europa, tätt följt av Nordamerika. År 2030 beräknas det största antalet diabetiker finnas i 

Sydostasien och Sydasien, samt i Mellersta Östern, Nord- och Sydamerika. Under de senaste 

trettio åren har sjukdomen ökat explosionsartat. Typ 2 diabetes är resultatet av en 

kombination mellan arv och miljö. Den ärftliga faktorn har inte nämnvärt förändrats under 

denna period, vilken däremot miljön har gjort. Vi äter mer, ökar i vikt och motionerar mindre. 

Övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammansättning och ärftlighet är de främsta 

riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes (Groop, Lyssenko  & Renström, 2010). 
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HbA1c (glykerat hemoglobin) 

Värdet på HbA1c avspeglar i huvudsak blodglukosnivån under de två senaste månaderna före 

provtagningen. Glukos bindning till hemoglobin som pågår fortlöpande under de röda 

blodkropparnas livslängd (120 dygn) bestäms genom en kalibrering som alla analysmetoder 

ska bygga på.  HbA1c är en av de viktigaste biokemiska variabler för att följa behandlingen 

av diabetes. Det finns en stark koppling mellan HbA1c värdet och risken för att utveckla 

komplikationer. Hos en person utan diabetes är normalvärdet på HbA1c 31-46 mmol/mol. För 

att minska risken för allvarliga ögon-, njur- och nervskador bör man ha ett Hba1c under 52 

mmol/mol.  Sambandet mellan HbA1c och risken för hjärt- och kärlsjukdom (hjärtinfarkt, 

stroke och claudicatio) ser annorlunda ut. Även vid normala blodsockernivåer ökar risken 

med 2-4 ggr. Detta beror delvis på att typ 2 diabetiker samtidigt ofta har högt blodtryck och 

blodfettsrubbning.  På grund av detta bör typ 2 diabetiker med metabola syndromet eftersträva 

ett  HbA1c som ligger så normalt som möjligt helst under 42 mmol/mol  (Bolinder, 2010). 

 

 

Komplikationer 

 
Vid långvarig diabetes uppkommer kärlkomplikationer från mindre och större blodkärl. Detta 

leder till påverkan på ögonen, njurarna och nervsystemet. Det medför också en ökad risk för 

ateroskleros i hjärnans blodkärl och i hjärtats kranskärl. Kronisk hyperglykemi leder till 

mikroangiopati som är specifika kärlförändringar som uppkommer i näthinnan (retinopati), 

njurarnas glomeruli (nefropati) och i de små artärerna som ger blodflöde till nerverna 

(neuropati). Generellt sett är retinopati den vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden hos 

personer som är under 65 år. Den vanligaste orsaken till nya fall av uremi i Sverige och 

många andra länder är nefropati.  En starkt bidragande orsak till diabetiska fotsår med risk för 

amputation är perifer neuropati. Kliniska studier har visat ett samband mellan uppkomst och 

progress av retinopati, nefropati och neuropati och graden av blodsockerkontroll vid typ 1-

diabetes (DCCT-studien, Diabetes Control and Complications Trail). UKPDS- studien 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study) visar på sambandet mellan 

blodsockerkontrollen och utvecklingen av retinopati och nefropati hos typ 2- diabetiker 

(Agardh, 2010). Det finns idag ett vetenskapligt underlag som talar för att 

diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras genom att angripa de riskfaktorer som 

är förknippade med sjukdom i de små och stor blodkärlen. En långsiktigt god kontroll av 

blodsocker, blodtryck, kolesterolvärde och sannolikt även rökstopp minskar påtagligt risken 
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för diabeteskomplikationer. Det säkraste sättet att förhindra komplikationer är att förhindra 

uppkomsten av diabetes. Det finns idag inga sätt att påverka typ 1 diabetes, däremot finns ett 

säkert vetenskapligt underlag för att påverka uppkomsten av diabetes typ 2, vilket är genom 

att förändra kost och motionsvanor (Nationella riktlinjer för diabetesvården, 2010). 

 

 

Diabetes i ett mångkulturellt sammanhang 

Religion, livssyn, kulturell bakgrund och erfarenheter är faktorer som är avgörande för hur en 

människa uppfattar hälsa och sjukdom. Sjukdomsförklaringar kan avvika från medicinskt 

tänkande i västvärlden. Det är inte möjligt att känna till alla kulturaspekter. Kulturförståelse i 

vården handlar i stället om att ha ett patientcentrerat förhållningssätt och att försöka förstå 

personens sjukdom såväl som livssituation och sjukdomsuppfattning. Skillnader i hälso- och 

sjukdomsuppfattningar inverkar på egenvård, vårdsökande och följsamhet till ordinerade 

behandlingar, vilket är viktigt att uppmärksamma i planeringen av diabetesvården.  En god 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal är därför av central betydelse (Glans & 

Shaat, 2010). 

 

 

Vårdande mötet 

Florence Nightingale föddes 1820 i England. Hon beskrivs som den första vårdvetenskapliga 

forskaren och vårdteoretikern. Nightingale menade att naturen hade en egen läkande kraft och 

att vården ska stödja denna kraft och försöka undanröja de hinder som stör den läkande 

processen. Hon framhåller vikten av frisk luft, lagom temperatur, tillfredställande ljudnivå, 

bra ljus och kontakt med yttervärlden. Hon ansåg också vikten av att patienten behövde 

sociala kontakter. Dessa faktorer är viktiga än idag (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälso och sjukvårdslagen, HSL 1982:763, föreskriver att hälso och sjukvårdens mål är hälsa. 

Det är sjukvårdens mål att stödja och stärka människors hälsoprocesser. Den främsta 

uppgiften är att hjälpa patienter tillbaka till god hälsa och därmed lindra och förekomma 

sjukdom och lidande. Hälsa är även vårdandets mål enligt den vårdvetenskapliga definitionen. 

Det övergripande syftet är att stödja och stärka människans hälsoprocess och det är 

vårdvetenskapens uppgift att förmedla den kunskapen som behövs för att göra ett sådant 

vårdande möjligt. Hälsa innebär att man upplever välbefinnande, mår bra och att man kan 

genomföra sina livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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En vårdrelation kan vara kort, endast någon minut men kan också vara lång, under flera års 

tid. Det måste finnas en ömsesidig tillit i det vårdande mötet. Patienten ska uppmuntras att 

tala om sina behov och önskemål. Det vårdande samtalet är en viktig del i en vårdande 

relation och ligger på vårdarens ansvar. Det är viktigt att ta sig tid med patienten, lyssna och 

söka ögonkontakt. När detta inte fungerar så kan det bli fel och patienten blir utsatt för ett 

vårdlidande som kan vara förödande för en sårbar patient (Dahlberg & Segesten, 2010). 

När man har vårdvetenskapen som grund i vårdandet så bör man på något sätt innefatta 

livsstilsfrågor i det vårdande samtalet. Det innebär att man samtalar om hur patienten 

upplever sin vardag, hur mycket man rör sig, vilar, sover och vilken kost man äter.  Från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv kan vi se att psykisk ohälsa samt problem med övervikt är 

relaterade till de livsstilsfrågor som har stor betydelse, eftersom de påverkar hälsoprocessen 

och välbefinnandet i allmänhet. De personer som kommer till vården som patienter bör 

uppmuntras, stödjas och stärkas till en hälsosam livsstil. Samhället har inte råd att det 

preventiva arbetet försummas. I den svenska hälso- o sjukvården betonas i mycket stor 

utsträckning sjukvården. Den största delen av vårdens budget går till kostnader för sjukvård 

och endast en liten summa går till preventiva åtgärder. Det borde vara en viktig uppgift att 

förebygga sjukdom. Vårdarens sak är att utifrån patientens livsvärld se vad patienten behöver 

som stöder hälsoprocesserna mot ett gott välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

Empowerment 

Definitionen av begreppet empowerment är att hjälpa människor att använda sin inneboende 

förmåga att upptäcka och att själv ta kontrollen över sin sjukdom. Empowerment är ingen 

teori utan en filosofi eller vision som kan användas strategiskt för att utforma patientens 

omvårdnad (Wikblad, 2006). Denna filosofi är en ansats som bygger på ett synsätt där 

utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet att definiera sina problem och 

själv hitta en lämplig strategi för att lösa dessa. Inom omvårdnad är det av stor vikt att 

sjuksköterskan stärker patientens förmåga att klara av sin egen livssituation. I ett pedagogiskt 

program utgående från empowerment är tanken att i grupp kunna stödja en patient att kunna 

uttrycka sina känslor och värderingar angående sin sjukdom. Syftet är att patienten därefter 

ska kunna identifiera och lösa sina problem utifrån egna utvecklade resurser, målsättningar 

och en individuell handlingsplan. Det är viktigt att i en dialog med andra få reflektera över sitt 

sätt att tänka och handla samt att få möjlighet att pröva och utvärdera nya och förändrade 
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beteende i sin egen takt. Uppgiften för sjuksköterskan är att handleda patienterna genom 

denna process och att hålla strukturerna på träffarna, ge korta föreläsningar och uppmuntra 

deltagarna att själva söka kunskap. Denna metod med gruppundervisning har visat goda 

resultat när den har använts i diabetesvården (Funnell, Nwanko, Gillard, Andersson & Tang, 

2005). 

 

 

Egenvård 

Alla sjuksköterskor bör arbeta hälsofrämjande. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska anger Socialstyrelsen (2005) att omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa. Detta arbete kan bedrivas på person, grupp och samhällsnivå, 

då man utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i kombination med folkhälsovetenskap 

samt den kliniska erfarenheten. Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orems egenvårdsteori och 

empowerment anses vara det pedagogiska program som främjar den enskilda personens 

ansvar, intresse och möjligheter att ta hand om sin egen hälsa. Enligt Kirkevold  (2009) är 

egenvård  aktiviteter som den enskilde initierar och utför i syfte  att upprätthålla , liv, hälsa 

och välbefinnande.  Egenvårdsteorin betonar två idéer, egenvård som ett inlärt beteende men 

även som en medveten handling. Individers kulturella och sociala erfarenheter påverkar 

egenvårdsåtgärderna.  Olika metoder för hjälp och assistans har identifierats av Orem, som att 

stödja patienten både fysiskt och psykiskt, skapa en utvecklande miljö samt 

patientundervisning (Kirkevold, 2009). 

 

 

Motiverande samtal (MI) 

Motiverande samtal är en patientcentrerad metod där sjuksköterskan utan påtryckningar ska 

hjälpa personen att själv ta ställning för eller emot ett visst beteende. Målet är att ge 

personerna en positiv förstärkning, stärka självtilliten och att överbygga ambivalensen.   

Denna metod har mest använts inom missbrukarvården men har nu fått en mer generell 

användning.  För att underlätta kommunikationen och öka förståelsen så används en speciell 

teknik. Den består av öppna frågor, lyssnande, reflekterande, summering och uppmuntran. 

Man strävar efter att människors beteende förstärks och beslut om förändring underlättas 

(Miller & Rollnick, 2002). En av de viktigaste grundstenarna i MI-metoden är att synliggöra 

skillnaden mellan patienternas nuvarande beteende och det man önskar uppnå. Det kan 
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medföra en inre konflikt som patienten kan uppleva obehaglig, enligt MI-metoden är den 

nödvändig för att starta en förändring. Socialstyrelsen (2010) menar att MI-metoden inte 

förbättrar HbA1c hos personer med diabetes. 

 

 

Diabetessjuksköterskans roll 

Adekvat medicinsk behandling, omvårdnad och förebyggande åtgärder är av avgörande 

betydelse för hälsoutvecklingen hos en person med diabetes. Sjukdomen påverkas av kost, 

fysisk aktivitet, andra sjukdomar och psykologiska faktorer som stress och oro. Eftersom en 

stor del av behandlingen utgörs av egenvård är det av stor vikt att personer med diabetes får 

tillgång till adekvat och individanpassad vård. Diabetessjuksköterskor med relevant 

utbildning behövs för att kunna ge fortlöpande undervisning, handledning och stöd för att 

kunna tillgodose patienternas behov av en god och säker vård. En av uppgifterna är också att 

kunna ge stöd till anhöriga och familj (SFSD & SSF, 2010). 

 

 

Problemformulering 

Diabetes är ett samlingsnamn på en rad olika sjukdomar som har en sak gemensamt: ett 

förhöjt plasmaglukos. Sjukdomen ökar oroväckande i världen och framförallt typ 2 diabetes. 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med en komplex egenvårdsbild. Risken att utveckla 

komplikationer minskar om patienten tar ansvar för sin egenvård, även om ingen garanti kan 

lämnas för att slippa komplikationer (Agardh & Berne, 2010).  Diabetes typ 2 medför också 

stora kostnader för samhället och bidrar till lidande, sjukskrivning, behov av omsorg och 

sjukvård för patienten. Man vet idag att komplikationerna kan fördröjas eller förhindras 

genom att behandla riskfaktorer, såsom högt blodtryck, livsstilsfaktorer och höga blodfetter 

vilka är förknippade med förändringar i de små och stora blodkärlen (Socialstyrelsen, 2010). 

Trots all information som diabetespatienterna får är det långt kvar till att nå de målvärden som 

man vet gör skillnad på en bra och dålig hälsosituation. Vad är det då som påverkar 

patienterna att ta de olika besluten gällande egenvården? 
Att få kunskap om diabetespatienternas attityd till sin sjukdom skulle kunna innebära viktig 

information för vårdpersonal för att kunna bemöta och behandla på ett sätt som gagnar 

patientens hälsa.  Detta skulle på sikt kunna få betydelse för diabetes typ 2 patienternas 

hälsoläge. 



 

 

8 
 

Syfte 

Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar diabetes typ 2 patienters attityder till sin 

sjukdom. 

 

 

Metod 

Vi valde att genomföra en systematisk litteraturstudie vilket innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vilket innebar granskning av tidigare genomförda studier inom 

ämnesområdet som därefter analyserades och diskuterades. 

 

 

Litteratursökning 

Systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed  under oktober månad 

2012 vilka var relevanta för studiens syfte  (Forsberg & Wengström,2008).  

Den systematiska sökningen inleddes med en fritextsökning med sökorden diabetes mellitus 

attitudes for illness och nursing. Inklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara äldre än 

fem år, vilket Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar. Vi valde engelskspråkiga 

artiklar publicerade mellan 2007-2012, innefattande endast diabetes typ 2 patienter över 18 år 

och ur ett patientperspektiv. Efter att vi bestämt vilka svenska sökord som skulle användas 

konverterades de till korrekta översättningar enligt ”Svensk Mesh”. För att avgränsa sökorden 

markerades major concept  peer reviewed  och kombinerades med AND samt årtal i Cinahl 

och i  PubMed endast årtal och AND (bilaga 1). Sökorden bestämdes till diabetes mellitus 

type 2, attitudes to illness  professional- patient relations psychosocial factors  och 

complications. 

 

 

Urval 

Urvalet av artiklar skedde i flera steg (bilaga 1). I första fasen lästes 48 abstrakt från Cinahl 

och tre abstrakt från PubMed. Detta resulterade i 13 artiklar från Cinahl som lästes i sin 

helhet.Tre artiklar i PubMed  granskades i UlrichsWeb som är ett sökverktyg för att visa att 

artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det visade sig att det endast var två 
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artiklar som var vetenskapliga. Efter genomläsning valde vi att inte ta med någon från 

PubMed och att utesluta tre artiklar från Cinahl eftersom dessa inte motsvarade vårt syfte. 

Därefter återstod 10 artiklar från Cinahl för kvalitetsgranskning. 

 

 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna representerade olika kulturer och kontexter. Två av artiklarna kom från 

Storbritannien, en från Japan, en från Taiwan och en från Sverige. Fem av de använda 

artiklarna var från USA där förekomsten av diabetes typ 2 inom vissa geografiska områden 

uppgår till 25 % av befolkningen. 

Sex av artiklarna hade kvantitativ design och fyra med kvalitativ utformning (bilaga 2). Vid 

kvalitetsgranskningen användes Forsberg och Wengströms checklistor för granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga 3 och 4).  Med hjälp av dessa granskades artiklarna 

utifrån syfte, frågeställning, design, urval, analys och värdering. Vi valde att granska 

artiklarna först var och en för sig och sedan gemensamt. Vi var ense om resultatet i 

kvalitetsgranskningen. Granskningen utfördes för att bedöma kvaliteten i artiklarna (Forsberg 

& Wengström, 2008). Artiklarna bedömdes med betygen låg, medel eller hög kvalitet. Vid 

bedömningen av artiklarna poängsattes dessa utifrån ett system som gav ett eller noll poäng 

beroende på kvaliteten. Sju av artiklarna hade hög kvalitet och tre hade medelkvalitet.   

 

 

Etiska övervägande 

Endast studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller att noggranna etiska 

överväganden har gjorts får ingå i en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2008). Enligt vetenskapsrådets riktlinjer får det inte förekomma fusk eller andra 

oegentligheter. Resultaten ska redovisas oavsett vad som framkommit i studien. Resultatet får 

inte förvrängas till forskarens fördel. Vi har analyserat och presenterat resultatet genom att ha 

ett öppet förhållningssätt till samtliga artiklar.( Forsberg & Wengström, 2008). 

Samtliga granskade artiklar var bedömda av forskningsetisk kommitté. Citaten i samtliga 

artiklar är anonyma. 
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Dataanalys 

Vi gör bedömningen att Fribergs textanalysmetod (2006) var en adekvat metod att analysera 

de utvalda artiklarna med. Modellen har sitt ursprung i det analyssätt som benämns 

metasyntes. I en metasyntes sammanställs, analyseras och tolkas redan publicerade 

forskningsresultat. Vi började med att läsa samtliga artiklar individuellt och tillsammans ett 

flertal gånger för att få en uppfattning om innehållet. Därefter skrev var och en ner korta 

sammanfattningar av resultatet utifrån samtliga artiklar. Därpå söktes efter nyckelord som 

svarade mot syftet och var gemensamma i de olika studierna: att beskriva diabetes typ 2 

patienters inställning till sjukdom, inverkan på det dagliga livet och utvecklingen av 

komplikationer (Friberg, 2006). Nyckelorden tydliggjordes med olika färger och därefter 

följde en ny genomläsning av de olika temana. Efter att ha reflekterat över innebörden av 

nyckelorden avseende likheter och skillnader så påbörjades indelningen i teman och 

underteman. Därefter relaterades de olika artiklarnas resultat till varandra då det gäller 

likheter och skillnader och därefter skapa övergripande teman (Friberg, 2006). Vi valde att 

fokusera på likheterna.  Sammanlagt utmynnande analysen i fyra teman med tretton subteman 

(tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1. Översikt över teman och subteman. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Subtema 

Livskvalitet Fungerande egenvård 

Psykiskt välbefinnande 

Meningsfullhet 

Känslor Oro 

Ångest 

Ilska 

Hinder Föreställning 

Ekonomiska förutsättningar 

Etnisk härkomst 

Genus 

Depression 

Relationer Bemötande 

Socialt nätverk 
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Resultat 

I analysen framkom det fyra huvudteman som var centrala för patienter med typ 2 diabetes 

och som påverkar deras attityd till sin sjukdom. 

Temana var livskvalitet, känslor, hinder och relationer. Ur fyra teman utkristalliserades tretton 

subteman. I resultatet är de funna temana skrivna med fet stil och subtemana kursiverade. 

 

Livskvalitet 

Detta tema handlar om diabetespatienters upplevelse av hur sjukdomen påverkar deras 

livskvalitet. Följande faktorer framstår som viktiga i det dagliga livet, psykiskt välbefinnande, 

fungerade egenvård och meningsfullhet. 

 

Lee och Lin (2011)  fann att förtroende mellan patient och vårdgivare var viktigt för få en 

fungerande egenvård när det gäller glykemisk kontroll och fysisk HRQol (hälsorelaterad 

livskvalitet), vilket även påpekas i Stubbs (2007) artikel. Patienter med stort förtroende för 

sina vårdgivare visar bättre resultat på dessa värden. Vid aktivt deltagande i kommunikationen 

med vårdgivaren framkommer det att patienter med lägre CHL (kommunikativ hälsokunskap) 

får en bättre fungerande egenvård.  Hos patienter med högre CHL är detta förhållande mindre 

tydligt (Ishikawa & Yano 2011).  I samma studie upplevde de intervjuade att vårdgivaren 

tyckte att det var ett enklare alternativ att förskriva läkemedel än att uppmuntra till att 

förbättra kostvanorna och öka den fysiska aktiviteten. Ishikawa & Yano (2011) visar att både 

patientens CHL (Kommunikativ hälsokunskap) och upplevd delaktighet i mötet var relaterade 

till ökad självtillit och minskat HbA1c vid tre månaders uppföljning. Patienter med lägre CHL 

uppgav bättre effekt av egenvården vid aktivt deltagande i kommunikationen med vårdgivaren 

medan detta förhållande var mindre tydligt hos patienter med högre CHL. De med lägre CHL 

förlitade sig på vårdpersonalen som den enda källan till information om sin sjukdom 

(Ishikawa & Yano 2011). 

 

Yes, well, if you don´t look after yourself, your feet drop 

 off and you go blind, so there´s quite an incentive to look 

after yourself (Stubbs, 2007, s.192). 
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Penckofer, Ferrans, Velsor- Friedrich och Savoy (2007) påtalar att det är viktigt för 

vårdgivaren att bedöma psykiskt välbefinnande för att typ 2 diabetiker ska kunna tillgodogöra 

sig behandlingen, senarelägga komplikationerna och för att få en god livskvalitet.  

Svenningsson, Marklund, Attvall och Gedda (2011)  visar i in sin studie att överviktiga 

kvinnor med diabetes typ 2 upplever signifikant sämre psykiskt välbefinnande än män i 

samma situation.  Överviktiga kvinnor upplevde fler begränsningar i det dagliga livet på 

grund av fysiska och emotionella hinder vilket påverkade välbefinnandet. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan stärker patienternas egen förmåga att klara av sin livssituation enligt 

empowerments pedagogiska program. 

Det framkommer att det är viktigt för vårdgivaren att ha vetskap om patienternas bakgrund 

och kunskap om deras attityd för att patienterna ska känna det meningsfullt att göra 

livsstilsförändringar, vilket visar sig i en studie av Mani, Caiola & Fortuna (2011).  

 

 

Känslor 

För att kunna ta till sig kunskaper om förhållningssätt och beteendeförändring är det viktigt att 

som diabetespatient förstå att de olika känslor som uppträder vid diagnos påverkar hur man 

hanterar sin sjukdom. 

 

I Penckofer, Ferrans, Velsor- Friedrich och Savoy (2007) artikel visade det sig att kvinnor 

med typ 2 diabetes uttryckte känslor av oro, ångest och ilska över att inte kunna ta hand om 

sig själv, sin sjukdom och familjen. Kvinnorna kände ilska över vårdgivare för att de 

upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och förståelse. De kände även ilska över att inte 

kunna ta hand om sin hälsa och sina familjemedlemmar. Stress fick kvinnorna att äta olämplig 

kost vilket gjorde att de fick skamkänslor för den övervikt som följde på den osunda kosten.  

Kvinnorna upplevde att det inte fanns någon tid för vila eller återhämtning som de så väl 

behövde för att orka med det dagliga livet. En del av deltagarna i studien tog en paus från sin 

diabetes för att må bättre.  De kände en oro inför framtiden avseende 

komplikationsutvecklingen, framförallt när det gäller risken att bli blind och även angående 

att bli beroende av dialys på grund av njurkomplikationer. I den här studien har man kunnat 

visa att känslan av ilska var närvarande i det dagliga livet, vilket man inte har kunnat påvisa i 

tidigare forskning (Penckofer,  Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Mani, Caiola och 
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Fortuna (2011)  menar att en ökad förekomst av diabetes i patienternas familj och 

bekantskapskrets är associerad med ökad oro för diabetessjukdomen och dess följder.  

 

Please let me have that downtime, that 1 hour just to have my  

coffee and like go in the bedroom and bite a nail or something ,and 

just relax. Leave me alone for an hour (Penckofer, Ferrans, 

 Velsor-Friedrich & Savoy, 2007, s. 686). 

 

Hinder 

Diabetikerna har olika förutsättningar för att kunna få tillfredsställande kontroll över sin 

sjukdom. Det är viktigt att vårdpersonalen blir delaktig i patienternas liv för att patienterna 

ska kunna bli delaktiga i diabetesvården. Detta kan minimera hindren som finns i patienternas 

tillvaro.  

 

I en studie som belyser spansktalande patienter, latinos (en amerikan med latinamerikansk 

bakgrund), av Sullivan, Hicks, Salazar och Robinson (2010) uttrycktes en stark tilltro till 

naturmedel och susto.  Nästan hälften, 46 % av de tillfrågade ansåg att dessa föreställningar 

hade stor betydelse i deras hantering av sjukdomen. De såg sig själv som offer vilket 

medförde att de inte såg sina möjlighet att påverka egenvården. Liknande påvisas i Stubbs 

(2007) undersökning vilket förminskade patienternas förmåga att åstadkomma en förändring.  

I en studie av Scollan- Koliopoulos, O´Conell och Walker,(2007) ; Searle, Wetherell, 

Campell, Dayan, Weinman och Vedhara (2008) trodde en kvinna att hon var helt frisk och 

förstod inte varför hon drabbats av diabetes. Detta ledde då till att hon inte kunde göra några 

livsstilsförändringar och därmed ökade risken för följdsjukdomar. Patienternas erfarenheter av 

familjemedlemmars upplevelse av sin diabetessjukdom påverkade deras egen uppfattning, 

attityd och beteende. Skillnader i uppfattning och attityd berodde på vilka komplikationer de 

hade av sin diabetessjukdom. Patienterna med fotsår hade en större tilltro till egenvård än 

övriga grupper, trots att de hade sämst HbA1c utveckling (Scollan- Koliopoulos, O´Conell & 

Walker, 2007; Searle, Wetherell, Campell, Dayan, Weinman & Vedhara, 2008).  Upplevelser 

av att inte ha fått adekvata förklaringar och information om sin sjukdom visar sig vara en 

vanlig uppfattning om man ser sig själv som ett offer. Har patienter och vårdgivare olika 

uppfattningar av svårighetsgraden till diabetessjukdomen kan det vara ett hinder för ett bra 

diabetesläge och för att senarelägga komplikationerna (Searle, Wetherell, Campell, Dayan , 
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Weinman & Vedhara 2008). Olika ekonomiska förutsättningar påverkar hur man hanterar sin 

egenvård då en del diabetiker måste stå för kostnaden helt själv såsom läkemedel och 

förbrukningsmaterial, vilket därmed kan skapa en ökad risk för följdsjukdomar och även en 

ökad oro för utveckling av dessa vilket har betydelse i ett samhälle där man själv betalar 

huvudparten av summan. Många diabetespatienter upplever även en oro för att få behålla sitt 

arbete och för kostnad när det gäller försäkring och sjukvård (Sullivan, Hicks, Salazar & 

Robinson, 2010; Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Bland latinos finns en 

högre förekomst av diabetes med ökad risk för komplikationsutveckling vilket även 

framkommer i Sullivan, Hicks, Salazar och Robinson (2010) artikel, 54 % av deltagarna i 

studien uppvisade komplikationer där nefropatin stod för den största andelen, 

 37 %. En klar genusskillnad visade sig i Svenningsson, Marklund, Attvall och Gedda (2011)  

studie då det framkom en signifikant könsskillnad där överviktiga kvinnor med diabetes 

upplevde en sämre livskvalitet än överviktiga män med diabetes. Överviktiga kvinnor med 

diabetes ansåg att sjukdomen var överväldigande och att den var svår att hantera, vilket inte 

männen i studien upplevde. Det var ingen skillnad i grupperna hur de upplevde 

diabetesbehandlingen.  Det fanns en klar könsskillnad i synen på livskvalitet för personer med 

typ 2 diabetes i undersökning framkommer det också att överviktiga kvinnor upplevde fler 

begränsningar i det dagliga livet på grund av fysiska och emotionella problem vilket inte 

männen i samma undersökning upplevde. Överviktiga män hade nedsatt fysik och vitalitet i 

jämförelse med normalviktiga personer med diabetes. Överviktiga kvinnor med diabetes hade 

mer besvär med smärta i kroppen och mer fysiska besvär än normalviktiga kvinnor med 

diabetes. I och med detta påvisades en klar genusskillnad (Svenningsson, Marklund, Attvall & 

Gedda 2011). 

Det visar sig att fattiga diabetiker med depression har en sämre livskvalitet jämfört med 

fattiga icke deprimerade typ 2 diabetiker. Resultatet visar att dessa grupper har olika mönster i 

sin livskvalitet (Egede & Ellis 2010). I en studie av Svenningsson, Marklund, Attvall och 

Gedda (2011)  framkommer det att hos de överviktiga finns en ökad risk för att utveckla 

depression vilket man inte påträffade hos de normalviktiga diabetikerna. Diabetes ökar risken 

för depression vilket påvisades i samma studie. De insåg vikten av en hälsosam livsstil men 

kunde inte omsätta det i praktiken på grund sina fysiska och psykologiska hinder. Diabetes 

och depression oberoende av varandra ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och har man då båda 

diagnoserna och tillika övervikt så adderas risken för komplikationer betydligt (Svenningsson, 

Marklund, Attvall & Gedda 2011). I Egede och Ellis (2010) studie utvärderades skillnader 

gällande metabol kontroll och hälsorelaterad livskvalitet hos deprimerade och icke-
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deprimerade i en fattig population med personer som har typ 2 diabetes. Det visade att 

depression är signifikant relaterat till nedsatt fysisk och psykisk hälsa. 

 

It´s a worry in the future because you know you have diabetes… 

What´s going to happen to you if your insurance is taking away 

 From you or you    lose your job, or you retire. That´s a big worry 

 to me and I think about it every day.( Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich 

 och Savoy, 2007, s. 685). 

 

 

Relationer 

Bra relation mellan vårdgivare och diabetespatienter motiverar till en positiv attityd för 

livsstilsförändringar. Förståelse från familj, vänner och arbetskamrater ökar förutsättningar för 

en bättre hälsosituation med minskad risk för komplikationer. 

 

 Stubbs (2007)  studie visar att bemötandet är av betydelse för hur patienterna uppfattar 

informationen och använder den i sin egenvård. En bra relation till vårdgivaren betyder att 

patienterna försöker följa de råd som ges eftersom de är införstådda med att detta innebär 

förbättrade hälsoresultat. Behandlas patienterna med respekt och inte upplever att vårdgivaren 

är stressad känner de sig mer angelägna om att lyssna och följa rekommendationerna. Får 

patienterna träffa personal med specialistkompetens i diabetesvård blir de mer motiverade till 

att justera sin livsstil (Stubbs, 2007).  Flera deltagare kände att läkemedel föreskrevs istället 

för att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet och kostförändringar på grund av att detta tar längre 

tid att genomföra.  Deltagarna menade att de skulle ha tagit sin sjukdom på större allvar om de 

fått information om komplikationsrisken vid diagnossättningen. Förtroendet mellan 

vårdgivaren och patienten är viktig för att förbättra hälsoresultatet, det visade sig också att 

egenvården blev bättre när deltagarna aktivt deltog i kommunikationen med vårdgivare (Lee 

& Lin 2011; Ishikawa & Yano, 2011). Det sociala nätverket är viktigt för diabetespatienter 

som har hög förekomst av diabetes i familjen och i bekantskapskretsen. Patienters minnen av 

en familjemedlems upplevelse av diabetessjukdomen påverkar attityd, beteende och 

uppfattningar om sjukdomen (Mani, Caiola & Fortuna, 2011; Scollan-Koliopoylos, O´Connell 

& Walker, 2007).  Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy (2007) visar i sin studie att 
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kvinnor upplever brist på förståelse från familj och vänner hur svårt det är att leva med 

diabetes. 

 

My one kids are on me. I have a son…he´s on me constanly about, 

Oh, I shoulden´t have eating this. I get so sick of it (Penckoffer, Ferrans, Velsor-

Friedrich & Savov, 2007,s 685). 

 

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes för att undersöka diabetes typ 2 patienters attityder till 

sin sjukdom.  Bedömningen gjordes med hjälp av Fribergs textanalysmetod (2006)  som 

uppfattades som ett lämpligt verktyg för att analysera de utvalda artiklarna.  Modellen har sitt 

ursprung i det analyssätt som benämns metasyntes där man sammanställer, analyserar och 

tolkar redan publicerade forskningsresultat. 

 Vi har valt att använda kvantitativa och kvalitativa artiklar i litteraturstudien. Diskussioner 

har förts om det går att sammanställa kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket framgår i 

Dickson- Woods, Agarwal, Jones, Young och Sutton (2005) artikel, för att få en vidare syn på 

resultatet. Det gör att vi kan se problemet från olika synvinklar. Artiklarna lästes 

förutsättningslöst för att få en förståelse för innehållet och tolka dem neutralt där vi försökte 

lägga våra egna erfarenheter åt sidan (Forsberg & Wengström 2008). Vi valde att göra den 

systematiska litteraturstudien till största delen tillsammans, för att känna oss lika delaktiga 

och kunna diskutera olika tolkningar av texterna. Artiklarna som användes i studien var 

skrivna på engelska. Att artiklarna inte var skrivna på svenska kan ses som en svaghet då 

översättning av engelska ord och dess betydelse kan ha misstolkats, därför valde vi att inte 

översätta citaten till svenska. Artiklarna lästes både enskilt och tillsammans för att komma 

fram till en gemensam tolkning. Resultatet av de vetenskapliga artiklarna baserades på dem 

som hade hög vetenskaplig kvalitet vilket ökade trovärdigheten i den systematiska 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008). 

I inklusionskriterierna valdes studier som inte var mer än fem år gamla vilket kan vara en 

svaghet eftersom det kan ha medfört att intressanta artiklar uteslöts. I exklusionskriterierna 

valdes typ 1- diabetes, LADA och personer under 18 år bort eftersom vi valt att fokusera på 

typ 2 diabetiker. 

 Vi valde att ta med artiklar från olika länder för att vi ansåg det intressant att vissa länder har 

så stor andel diabetes. Detta medförde att det finns artiklar både från österländsk och 
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västerländsk kultur med olika sätt att hantera sin livssituation. Det kan vara svårt att jämföra 

dessa kulturer med varandra på grund av att det kan skilja i förhållningssätt och traditioner. 

Det finns även många likheter i människors grundläggande behov och sätt att hantera sin 

diabetes oberoende av ursprung. Analysen baserades på artiklar från olika länder med 

liknande upplevelser grundade på sökorden identifierades vilket stärkte överförbarheten. 

Sjukvårdssystemet kan skilja sig mellan olika länder men ofta finns en gemensam värdegrund 

när det gäller behandlingen av patienter.  Det kan vara en svaghet att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa studier, men vi ansåg att de kvantitativa artiklarna hade bra 

kvalitet likväl som de kvalitativa.  Ytterligare en svaghet kan finnas i valet av sökord som kan 

ha medfört en begränsning i valet av artiklar. Resultatet av vår systematiska litteraturstudie 

överensstämde inte med vad vi från början hade tänkt belysa därför har vi ändrat på syftet för 

att kunna använda det som framkommit i studierna. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie visar att diabetespatienterna ofta erfar att de 

inte blir hörsammade. Brister i kommunikationen med vårdgivaren får till följd att patienterna 

inte har den beredskap som är nödvändig för att kunna hantera sin sjukdom. Om patienterna 

intar offerrollen blir det svårt att nå fram med den information man vill ge, det är därför av 

stor vikt att patienterna känner sig delaktiga och att vårdgivaren tänker på att möta patienten 

där hon befinner sig och att anpassa informationen till den nivå som passar patienten. För att 

kunna ge det stöd som patienten behöver är det viktigt att vårdgivaren kontrollerar att 

patienten har förstått informationen. Till skillnad från det traditionella rådgivande samtalet där 

vårdgivaren styr samtalet till en friare kommunikation mellan patient och vårdgivare leder 

tvåvägskommunikation eller gruppundervisning till en mera jämlik vårdrelation, vilket kan 

bidra till att patienten känner sig mera delaktig. Att lyssna på patienterna kan synas lika 

självklart som viktigt. Det kan bli problem om patienterna inte vågar berätta om sin situation 

samtidigt som vårdgivaren inte uppfattar att patienterna håller inne med information. Det är 

viktigt att fråga om psykiskt mående och olika sociala aspekter. 

Vi har valt att i diskussionen lyfta fram hinder och relationer eftersom det visade sig vara 

framträdande i resultatet. Dessa teman kommer att belysas i förhållande till Orems 

omvårdnadsteori och empowermentfilosofin.  
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Orems huvudtes innebär att egenvårdskraven ibland överstiger individens förmåga att 

upprätthålla en god kvalitet på livsstilsförändringar som behöver göras och då blir det ett 

ansvar för vården att kompensera denna brist men syftet ska ändå vara att patienterna ska 

återfå sin makt över egenvården (Kirkevold, 2009). 

Det visade sig i ett flertal studier att föreställningar som man hade påverkade hur man 

hanterade sin sjukdom. I en artikel som belyste detta menade man att latinos hade en stor 

tilltro till naturmedel och susto vilket medförde att man såg sig som ett offer och ansåg 

möjligheterna till att påverka egenvården minska betydligt (Sullivan, Hicks, Salazar & 

Robinson , 2010). I en studie av Stubbs(2007)  visade det sig att några av personerna som 

deltagit i studien ansåg sig vara sjukdomsoffer och upplevde att de inte kunde påverka sin 

livssituation. Familjehistoria med diabetes påverkar också patienternas uppfattning, attityd 

och beteende till sin sjukdom. Detta ligger till grund för motivation till förändring när de ska 

fatta beslut gällande sin egenvård. Det handlar om att vara så uppriktig som möjligt med att se 

sin ohälsa och samtidigt se det som innebär hälsa. Vad som är meningslöst för en person kan 

vara meningsfullt för en annan. Generellt kan man se att behovet av mening är relaterat till 

behovet av sammanhang (Dahberg & Segesten, 2010). Olika ekonomiska system     

påverkar utfallet av egenvården eftersom en del diabetiker måste stå för hela kostnaden själv 

för förbrukningsmaterial och läkemedel vilket i förlängningen kan skapa en ökad risk för 

följdsjukdomar (Pencofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). 

 Orem menar att omvårdnad är en ersättning för egenvård i situationer där patienten inte är i 

stånd att utföra dessa själv och att omvårdnadens mål är att hjälpa patienten att nå målet till 

självständighet (Kirkevold , 2009). En klar genusskillnad visade sig i Svenningsson, 

Marklund, Attvall och Gedda (2011)  studie då det framkom en signifikant könsskillnad där 

överviktiga kvinnor upplevde en sämre livskvalitet än överviktiga män vilket avspeglar sig i 

synen på livskvalitet hos överviktiga typ 2 diabetiker. Empowermentfilosofin har ett synsätt 

som utgår från att stödja patienternas egna resurser för att de ska kunna uttrycka sina känslor 

och värderingar, vilket med fördel kan göras i grupp. För att kunna utföra sin egenvård har 

vårdpersonal en viktig uppgift i att stödja patienterna i denna process till förändring av sin 

livssituation. För att detta ska lyckas måste en plan för egenvården utarbetas som innehåller 

patientens prioriteringar och detta görs tillsammans med patienten (Funnell, Nwanko, Gillard, 

Andersson & Tang, 2005). Övervikt och fetma förekommer hos 70-80% av alla personer med 

typ 2 diabetes i Sverige. Bland typ 2 diabetiker i Sverige har 2,5 % av männen och 5,5 % av 

kvinnorna ett BMI > 40. Det är belagt att viktminskning sker långsammare och blir inte lika 

framgångsrik hos typ 2 diabetiker i jämförelse med andra. Icke kirurgisk behandling av 
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övervikt och fetma innebär livsstilsåtgärder och behandling med läkemedel och med dessa 

åtgärder kan man åstadkomma en viktreduktion med 5 % på 1-2 års sikt som tyvärr inte 

brukar vara bestående. Viktreducerande kirurgi anses vara en effektiv metod med drygt 25 % 

viktminskning upptill fem år efter operation, efter 10 år kvar står en viktminskning om ca 16-

25 % (Socialstyrelsen, 2010). I empowermentfilosofin utgår man från en synsätt som innebär 

att stödja patienternas egna resurser för att de ska kunna uttrycka sina känslor och värderingar, 

vilket med fördel kan göras i grupp. För att kunna utföra sin egenvård har vårdpersonal en 

viktig uppgift i att stödja patienterna i denna process till förändring av sin livssituation. För att 

detta ska lyckas måste en plan för egenvården utarbetas som innehåller patientens 

prioriteringar och detta görs tillsammans med patienten (Funnell, Nwanko, Gillard, Andersson 

& Tang, 2005). Från ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att uppmärksamma 

patientens identitet och självkänsla och hur dessa aspekter påverkas av ohälsan. Vårdaren har 

stor påverkan då det gäller patientens upplevelse av sin ohälsa, sig själv och sina relationer. 

Det är viktigt att möta patienten i dennes livsvärld och fråga hur det är och känns (Dahlberg & 

Segesten , 2011). 

Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy (2010) uppmärksammade att kvinnor med typ 

2 diabetes kan få en bättre hälsa och livskvalitet om man behandlar ångest och depression, 

eftersom att detta har anknytning till dålig glykemisk kontroll och utveckling av 

följdsjukdomar. Resultatet av studien tyder på att bedömning av psykisk hälsa och dess 

inverkan på patienternas förmåga till egenvård är viktig. Enligt rekommendationer från ADA 

(American Diabetes Association) ingår nu alltid en bedömning för depression som standard i 

diabetesvården i USA. I ett empowermentbaserat förhållningssätt har vårdpersonalen 

expertkunskapen men det är endast patienten som vet hur det är att leva med sjukdomen. För 

att uppnå empowerment behöver patienten tillräckligt med information och kunnande för att 

genomföra besluten för en god egenvård. Det krävs att vårdpersonalen känner sig ansvarig 

inför patienten och inte ansvarig för patienten (Funnell & Anderson, 2004). 

För att förbättra hälsoresultaten är relationen mellan patient och vårdgivare viktig. Lee och 

Lin (2011)  visar i sin studie att förtroendet för vårdgivare är relaterat till 

behandlingsresultatet. Det visade sig att god relation och förtroende för sina vårdgivare gör 

patienterna mera motiverade till att ändra sin livsstil (Stubbs, 2007).  Sullivan, Hicks , Salazar 

och Robinson (2010) visar i sin studie att 75% av de tillfrågade tyckte inte att läkaren brydde 

sig om att granska deras blodsockervärden. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienter 

dräneras på energi och välbefinnande när vårdpersonal har bråttom eller verkar oengagerade. I 

alla vårdsammanhang är delaktighet viktigt, ingen vårdare ska försöka och kan inte heller ta 
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över arbetet med hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010). Familj och vänner påverkar 

attityden till diabetessjukdomen, där minnen och förståelse för diabetes spelar stor roll 

(Scollan-Koliopoulos, O´Connell & Walker, 2007). Patienter med större förekomst av 

diabetes i familjen och bekantskapskretsen uttryckte större oro för diabetessjukdomen och 

dess komplikationer (Mani, Caiola, & Fortuna, 2011). I en studie uttrycktes frustation över 

kommentarer från omgivningen angående vikten och synpunkter på vilken kost som var 

lämplig att äta (Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007).  Enligt Orem är den 

sociala verkligheten viktig. Den är uppbyggd kring olika roller som är knutna till olika sociala 

positioner och hur människorna förhåller sig till varandra. Mellan patient och vårdpersonal 

kommer detta till uttryck i deras relation. Orem beskriver omvårdnaden som en praktisk 

vetenskap, vilken inriktar sig på att utveckla den kunskap som behövs för säker och 

målinriktad handling (Kirkevold, 2009). 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant med flera kvalitativa studier för att få en djupare förståelse för 

patienternas upplevelser och värderingar. Fortsatta studier skulle vara av betydelse för att 

vårdpersonal ska kunna möta de unika behoven hos varje patient exempelvis diabetiker med 

ångest och depression. 

 

Slutsats 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva typ 2- diabetikers attityder till 

sin sjukdom. Resultatet visar att livskvalitet, känslor, hinder, relation till vårdgivare, familj 

och vänner är faktorer av betydelse för hur diabetespatienterna hanterar sin sjukdom och vad 

det får för inverkan på deras hälsa. 

Samspelet mellan vårdgivare och typ 2-diabetiker är av stor betydelse för att bra beslut ska 

kunna fattas om egenvården som leder till de livsstilsförändringar som behövs för att få 

uppleva ett tillfredsställande hälsoläge. 
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år, land 
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tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

1. Stubbs, M. 

 

 2007 
 

 Storbritannien  

Empowerment 

in middle-aged 

people with 
diabetes: the 

importance of 

working  
relationships. 

 

Journal of 
Diabetes 

Nursing 

Att undersöka 

attityder till 

nödvändiga 
livsstilsförändringar 

vid typ 2 diabetes 

och utforska vilken 
typ av vård 

diabetikerna behöver 

för att kunna hantera 
sin sjukdom. 

Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

varav majoriteten 
gjordes i hemmiljö. 22 

inspelade intervjuer 

genomfördes i 
åldersgruppen 40-65 år 

,både män och kvinnor. 

Intervjuerna kodades och 
kopplades till ATLAS 

(datorprogram) 

Visade flera faktorer 

som kan uppmuntra 

eller hindra en persons 
motivation och attityd 

att kontrollera sin 

diabetes. God relation 
och förtroende  för 

vårdgivaren  gör 

patienterna mera 
motiverade till att ändra 

sin livsstil. 

 

 

 
 

Hög 

 
 

 

 
 

2. Lee,YY., Lin, 
JL. 

 

2011 
 

Taiwan 

How much 
does trust really 

matter? A study 

of the 
longitudinal 

effects of trust 

and decision-
making 

preferences on 

diabetic 
patients 

outcomes. 

 
Patient 

Education & 

Counseling 

Undersöka om  
förtroendet  för 

vårdpersonal har 

betydelse för 
behandlingsresultatet 

hos typ 2 diabetiker. 

Kvantitativ   metod.  En 
ettårig  longitudinell 

undersökning med 614 

deltagare 
Genomsnittsåldern på 

deltagarna som var både 

män och kvinnor var 
59,3 år. LGM och 

HRQol har använts för 

att  analysera resultatet 
och LISREL för att 

gruppera likalydande  

material. 

Förtroendet mellan 
patient och vårdgivare 

är viktigt för förbättrade  

hälsoresultat. Patienter 
med högre 

beslutfattande 

preferenser upplevde 
större tillfredsställelse. 

 

 

 
Medel 

3. Ishikawa, H., 

Yano,E. 

 
2011 

 

Japan 

The 

relationship of 

patient 
participation an 

diabetes 

outcomes for 
patients with 

high vs low 

health literacy. 
 

Patient 

Education & 
Counseling 

Undersöka om  typ 2 

diabetikers  CHL  

har betydelse för att 
tillgodogöra sig 

läkarbesöket och om 

det har några effekter 
på 

diabeteskontrollen.  

Kvantitativ  studie med 

143 deltagare. Två 

enkäter med 3 månaders 
mellanrummen samt 

uppgifter från 

patientjournalen  

Patientens CHL  nivåer 

kan ge en bättre 

förståelse för hindren 
som patienten har för 

att idka 

egenvård.Patienter med 
lägre CHL hade bättre 

egenvård  när de aktivt 

deltog i läkarens 
kommunikation. 

Patienter med högre 

CHLhade ingen 
påvisbar effekt på 

förbättrad egenvård. 

 

 

 
Medel 

4. Egede,LE., 

Ellis, C. 
 

2010 

 
USA 

The effects of 

depression on 
metabolic 

control and 

quality of life in 
indigent 

patients with 

type 2 diabetes. 
 

Technology & 
Therapeutics 

 

Utvärdera skillnader  

i metabol  kontroll 
och hälsorealterad  

livskvalite bland 

deprimerade och  
icke deprimerade 

vuxna i en fattig 

befolkning med typ 2 
diabetes 

Kvantitativ  studie  som 

baserades på  en 
självrapport-enkät- 

analyserna utfördes med 

hjälp av STATA. 

Deprimerade patienter 

med diabetes hade 
minskad QOL jämfört 

med  icke deprimerade 

patienter 
.Totalkolesterol 

nivåerna var höge hos 

deprimerade patienter 

 
Medel 

 

5 Penckofer, S., 

Ferrans, CE., 
Velsor-

Friedrich, B., 

Savoy, S. 

 

2007 

 
USA 

The  

psychological 
impact of living 

with diabetes: 

womens day-to-

day experience. 

 

Diabetes 
Educator 

 

Förstå kvinnors olika 

känslor av 
depression ,ångest 

och ilska med 

Diabetes typ 2 och 

hur dessa känslor 

/attityder  påverkar 

deras allmänna 
livskvalitet. 

Kvalitativ 

deskriptiv,utforskande 
konstruktion . Fyra 

focusgrupper med  

kvinnor  från olika 

etniska 

ursprung.Bandinspelning 

och transkriptioner 
analyserade med en 

induktiv metod. 41 

kvinnor.Medelålder 55.6 
år. 

Kvinnor med typ 2 

diabetes kan  få  en 
bättre livskvalitet och 

hälsa om man 

behandlar depression 

och,ångest  

 

 

 
Hög 



 

 

 

 

6. Mani, N., 

Caiola, E., 
Fortuna J,R. 

 

2011 
 

USA 

The influence 

of social 
networks on 

patients 

attitudes toward 
type 2 diabetes. 

 

Journal of 
Community 

Health 

Undersöka om det 

sociala nätverket har 
någon påverkan  på  

attityden till den 

totala oron för 
diabetes  och dess 

komplikationer. 

Kvantitativ studie . 240 

diabetiker tillfrågades 
och man fick en 

svarsfrekvens på 

64%.(154 
st)Medelåldern var 50,6 

år.Statistiska analyser 

genomförds med SAS 
version 9,1.    

Patienter med högre 

förekomst av diabetes i 
familjen (sociala 

nätverket) uttryckte 

större oro om 
diabetessjukdomen och 

diabeteskomplikationer. 

Mer kunskap om  
patientens attityd och 

perspektiv till sin 

sjukdom ,skulle göra att 
vårdgivarna kunde 

hjälpa till att öka 

meningsfullheten och 
detta leder till 

beteendeförändringar 

 

 

 

 
Hög 

7. Scollan-

Koliopoulos, 
M., O´Connell 

KA.,  Walker, 

EA. 
 

2007 

 
USA 

Legacy of 

diabetes and 
self-care 

behavior. 

 
Research in 

Nursing & 

Health 

Att undersöka  om 

diabetes typ 2 
patienters  beteende 

och attityd till sin 

egenvård, 
komplikationer och 

sociala konsikvenser 

av sin  sjukdom  
påverkas av 

familjehistorien. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. Brev 
med frågeformulär 

skickades till 123 

diabetiker med 
diabetessjukdom  i arvet. 

Ålder på deltagarna  41-

90 år, män och kvinnor 
som haft sin diabetes i 

medeltal 8,85 år. 

Visar att patientens 

minnen av en 
familjemedlems 

upplevelse med 

diabetes påverkar 
patientens egen 

uppfattning, attityd och 

beteende. 

  

 
Hög 

 

8. Svenningsson, 
I., Marklund, B., 

Attvall, S., 

Gedda, B. 
 

2011 

 
Sverige 

Type 2 
diabetes: 

perceptions of 

quality of life 
and attitudes 

towards 

diabetes from a 
gender 

perspective. 

 
Scandinavian 

Journal of 

Caring 
Sciences 

 

Att jämföra  
överviktiga och 

normalviktiga med 

typ 2 diabetes med 
hänsyn  till deras 

livskvalité och 

attityder till deras 
sjukdom och 

behandling ur ett 

genusperspektiv. 

Kvantitativ studie med 
deskriptiv design. 

Deltagarna var i åldrarna 

30-75 år .401 personer 
deltog i studien.  

Det fanns en köns-
skillnad  i upplevelsen 

av livskvalitet. Det 

visade sig också finnas 
en skillnad i livskvalitet 

mellan normalviktiga 

och feta personer, Feta 
kan drabbas av en 

underliggande 

depression. 

 
 

 

 
Hög 

9. Sullivan, LV., 
Hicks, P., 

Salazar, G., 

Robinson, CK. 
 

2010 

 
USA 

Patient beliefs 
and sense of 

control among 

Spanish-
speaking 

patients with 

diabetes in 
Northeast 

Colorado. 

 
Journal of 

Immigrant & 

Minority Health 
 

Amerikanare  med  
latinamerikansk 

bakgrund har högre 

prevalens av 
diabetes. Syftet är att 

utvärdera upplevda 

hinder för 
diabeteskontroll. 

35 deltagare intervjuades 
om sina attityder och 

övertygelser om 

diabetes, egenvård samt 
den vård de fått. 

Fokusgrupper.  

Kvalitativ 

Hälften av patienterna  
upplevde att de hade 

kontroll över sin 

diabetes.  Nästan 
hälften  ansåg att suston  

påverkade deras 

diabetessjukdom.   

 
 

Hög 

10. Searle, A., 

Wetherell, MA., 
Campell, R., 

Dayan, C., 

Weinman, J., 
Vedhara, K., 

 

Storbritannien 
 

2008 

Do patients 

beliefs about 
type 2 diabetes 

differ in 

accordance  
with 

complications: 

an investigation 
into diabetic 

foot ulceration 

and 
retinopathy. 

 

International 
Journal  of 

Behavioral 

Medicine 
 

Jämföra  diabetes typ 

2 patienter som har  
olika komplikationer 

med patienter utan 

komplikationer och 
hur det påverkar 

deras attityd/ 

inställning till sin 
sjukdom. 

Kvantitativ studie med  

deskriptiv statistik. 
Jämförelse mellan 

22 patienter med fotsår, 

22 med 
ögonbottenförändringar 

och 22 utan 

komplikationer. Både 
kvinnor och män deltog  

i studien.Medelåldern på 

deltagarna var 70 år.  

Det fanns vissa 

skillnader hur 
patienterna upplevde 

sin sjukdom beroende 

på vilka komplikationer 
de hade. De med fotsår  

bedömde behovet av en 

god blodsockerkontroll 
som större. 

 

 
 

 

 
Hög 



 

 

 

Bilaga III Kvalitetesgranskning:Kvalitativa artiklar 
 

Granskningsmall: Forsberg, C,. & Wengström, Y .(2008). Att göra systematiska     

litteraturstudier.Stockholm : natur och kultur. 

Ja -1 p. Nej-0 p. Max 27 p. 

A. Syftet med studien? Väl beskrivet? 1p.   

Vilken kvalitativ metod har använts? Välbeskrivet? 1p. 

Är designen relevant för att beskriva frågeställningen 

      Ja                          Nej          1p. 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna ( inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna).  1p. 

Ja                         Nej            

Var genomfördes undersökningen? Väl beskrivet? 1p. 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1p. 

 Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet? 1 p. 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen ( ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig?  1p. 

           Ja                     Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)?  1p. 

Ja                          Nej 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc)? 1p 

Beskriv: 

 Ange datainsamlingsmetoder: Väl beskrivet :1p. 

 Ostrukturerade intervjuer 

 Halvstrukturerade intervjuer 

 Fokusgrupper 

 Observationer 

 Video- /bandinspelning 

 Skrivna eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja                      Nej   1p. 

D. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

 Teman är utvecklade som begrepp 1p. 

 Det finns episodiskt presenterade resultat 1p. 

 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 1p. 

 Svaren är kodade 1p. 



 

 

 

 

            Resultatbeskrivning: 

            Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

            Ja                      Nej  1p. 

            Är resultaten trovärdiga( Källor bör anges)? 

            Ja                      Nej  1p. 

            Är resulaten pålitliga ( undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

            Ja                      Nej  1p. 

            Finns stabilitet och överrensstämmelse ( är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

            Ja                      Nej  1p. 

             Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

             Ja                      Nej  1p. 

             Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat  

             av  

             Orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

              Ja                      Nej  1p. 

E. Utvärdering 

Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja                         Nej  1p 

Stöder insamlade data forskarens resultat 

Ja                         Nej  1p. 

Har resultatet klinisk relevans ? 

Ja                         Nej  1p. 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja                          Nej  1p. 

Finns risk för bias? 

Ja                           Nej  1p. 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja                           Nej   

Ska artikeln inkluderas? 

Ja                           Nej 



 

 

 

 

Bilaga IV:Kvalitetsgranskning : Kvantitativa artiklar-kvasiexperimentella 

studier. 
Granskningsmall :Forsberg, C,. & Wengström, Y. (2008)Att göra systematisk 

litteraturstudier:Stockholm: Natur och Kultur. 

Ja- 1p  Nej-0 p. Max 17 p. 

A. Syftet med studien? Väl beskrivet?1p. 

Är frågeställningen tydligt beskrivna?1p 

Är designen lämplig utifrån syftet ?1p. 

Ja  

 Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 1p. 

Vilka är exlusionskriterierna ? 1p. 

Vilken urvalsmetod användes? Väl beskrivet? 1p. 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urval ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativt? 

Ja 

 Nej  1p 

Var genomfördes undersökningen ? Väl beskrivet? 1p.  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Väl beskrivet? 1p. 

C.Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes ? 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja 

 Nej 1p. 

Var validiteten diskuterad? 

Ja 

 Nej  1p. 

D.Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna ? 

Ja 

 Nej  1p. 

Om nej vilken skillnad fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys?1p 

Ja 

 Nej  1p. 

Var den statistiska analysen lämlig? 

Ja 

 Nej  1p. 

Om nej varför inte? 



 

 

 

Vilka var huvudresultaten ? 

Erhölls signifikanta skillnader ? Är det väl beskrivet? 

Ja 

 Nej  1p. 

Om ja vilka variabler? 

Vilka slutsatser dra författaren? 

Instämmer du?  

Ja 

 Nej 1p. 

E. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

Ja 

 Nej  1p. 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

Ja 

 Nej  1p. 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja 

 Nej  
 


