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Abstrakt 

Bakgrund: Typ 2 diabetes är en sjukdom som ökar globalt. Den största delen av 

diabetesbehandlingen utgörs av livsstilsförändringar där kostbehandlingen är av stor 

betydelse. Patienter med typ 2 diabetes upplever att livsstilsförändringar är svåra att 

genomföra, specifikt gällande kosthållningen.  

Syfte: Att beskriva hur individer med typ 2 diabetes upplever kostbehandling.  

Metod: En systematisk litteraturstudie har utförts baserad på 14 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna analyserades enligt Friberg (2012) riktlinjer gällande analysförfarandet. 

Resultat: Fem kategorier erhölls baserat på individers upplevelse identifierades: 

trygghet, maktlöshet, tillfreds, otillfredsställd och övergivenhet. Det framkom att flera 

individer med typ 2 diabetes upplevde känslor av bl.a. osäkerhet, missnöje, att vara 

missförstådd samt utanförskap i relation till dietförändringarna och kostbehandlingen. 

Individer som ansett sig erhållit kunskap beträffande dietföreskrifter upplevde 

motivation samt självständighet. Upplevt stöd från familj och omgivning skildrades som 

en betydelsefull aspekt.  

Slutsats: Litteraturstudiens resultat tyder på att det skulle kunna vara av vikt att 

personer med typ 2 diabetes ser sin kostbehandlingen som hanterbar, gripbar och 

meningsfull. Därav är individens upplevelser kopplat till kostbehandling av betydelse 

för att vårdpersonalen ska kunna möta individer och anpassa behandlingen utifrån deras 

unika behov. 
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1 Inledning 

Diabetes är en sjukdom som ökat markant världen över, vilket kan kopplas till att fler 

insjuknar i typ 2 diabetes (Sagen, 2013). I dagsläget har 347 000 000 personer diabetes 

och sjukdomen tros vara den sjunde största dödsorsaken år 2030 (World Health 

Organisation [WHO], 2014). Diabetes skapar stora samhällskostnader vilket framförallt 

beror på komplikationer som leder till lidande, sjukskrivning och behov av sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2011) samt att sjukdomen debuterar i allt tidigare åldrar 

(Bloomgarden, 2004; Goran, Ball & Cruz, 2003). Diabetes mellitus är ett samlingsnamn 

för en rad olika sjukdomar som medför en ökad halt av glukos (socker) i blodet. 

Faktorer så som fetma och fysisk inaktivitet är bidragande orsaker till att individer 

utvecklar typ 2 diabetes. Många individer är i behov av att förändra sin livsstil och den 

största delen av diabetesbehandlingen utgörs av egenvård där kostbehandling är central 

(Quittenbaum, 2013; Sagen, 2013). Individer med typ 2 diabetes upplever det som svårt 

att genomföra livsstilsförändringar och specifikt vad gäller kosthållning (Brown 

Frandsen & Smedegaard Kristensen 2002; Clark, 2002). Därav anser vi att det vara av 

vikt att belysa patienters upplevelse av kostbehandling. Kunskap kring patienters 

upplevelser gällande kostbehandling tror vi kan generera i att sjuksköterskan får bättre 

förståelse för patienten och kan individanpassa dennes vård och behandling. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Egenvård och kostbehandling 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar som medför en ökad 

halt av glukos (socker) i blodet. Typ 2 diabetes kännetecknas av att insulinproduktionen 

inte är helt utslagen men det råder brist på fungerande insulin (Alvarsson, Brismar, 

Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010). Vid typ 2 diabetes spelar patientens egenvård en 

väsentlig roll då den utgör största delen av behandlingen. Diabetessjuksköterskan kan 

erbjuda individen verktyg för att nå kunskap gällande hur patienten ska kunna göra val 

för att främja sin hälsa. Undervisningen innefattar egenkontroll av blodglukos, 

kostrådgivning med mera. Målsättningen med behandlingen eftersträvar att värna om 

patienternas hälsa både i nuet och på lång sikt och syftar till att minska risken för 

komplikationer (Quittenbaum, 2013). Egenvårdsutbildning är en av de viktigaste 

kunskaperna som vården kan förmedla vid behandling av typ 2 diabetes (Johansson & 
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Wredling, 2012). Socialstyrelsen (2011) har beslutat vilka nationella riktlinjer som 

gäller för diabetesvården. Med utgångspunkt från dessa har regionala vårdprogram 

utarbetats tillsammans med patientorganisationer, primärvård samt sjukhusbaserad vård. 

Inom vården har patienten kontakt med ett diabetesteam som inom primärvården 

vanligtvis består av en diabetessjuksköterska och en allmänläkare. 

Diabetessjuksköterskan har en roll som samordnare och ser till att patienten får den vård 

som ordinerats. Andra professioner som kan ingå i teamet är till exempel. dietist, 

fotterapeut, kurator eller psykolog. Patienten bör ha regelbunden kontakt med teamet 

och ska ha möjlighet att få råd med kort varsel (Quittenbaum, 2013). Vidare är det 

viktigt att patienten är delaktig i sin vård och tar eget ansvar för att behandlingen ska  

resultera i goda resultat (Socialstyrelsen, 2011).   

 

Vid behandling av typ 2 diabetes är individens kosthållning grundläggande. Syftet med 

kostbehandlingen är att stabilisera blodglukosnivån, förbättra metabol kontroll, minska 

risken för diabeteskomplikationer och framskjuta behovet av läkemedel. Den kost som 

rekommenderas vid diabetes är egentligen den samma som alla bör eftersträva att äta. 

Socker och fettbalansen ska beaktas då en diabetiker inte kan kompensera för stora 

sockermängder samt att typ 2 diabetes-patienter ofta har dyslipidemi. Diabetespatienter 

bör äta regelbundet och flera små måltider, dock kan detta upplevas svårt att efterfölja. 

Att flertalet koster rekommenderas vid typ 2 diabetes leder till att patienter kan få mer 

individbaserade kostråd och mer hänsyn kan tas till individens egna önskemål 

(Socialstyrelsen, 2011). Det är av vikt att individen upplever att den kosthållning denne 

ska följa fungerar ur ett långsiktigt perspektiv och att nya vanor ska fungera i individens 

vardag (Quittenbaum, 2013). Vid kostrådgivningen bör sjuksköterskan tillsammans med 

patienten se över dennes matvanor och minska eller byta ut sämre livsmedel till mer 

gynnsamma. Minimala livsstilsförändringar och restriktioner är att föredra för att kunna 

underlätta följsamheten för patienterna. Då större förändringar behöver göras bör dessa 

genomföras stegvis. Rådgivningen ska också innehålla en överskådlig sammanfattning 

av den vetenskap som finns bakom olika koster för att patienten ska kunna fatta 

självständiga beslut gällande sin diet (Socialstyrelsen, 2011). 

 

2.2 Upplevelsen av livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes 

Att leva med diabetes kan leda till känslor av hjälplöshet och nedstämdhet då en del 

individer upplever att sjukdomen kräver ett stort ansvar, mycket möda och svåra beslut 
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(Polonsky, 2002). I en studie av Hörnsten, Sandström och Lundman (2003) framkom ett 

resultat som visade att en del individer som diagnostiseras med typ 2 diabetes är 

införstådda med att förändrade vanor krävs, men de vägrar att se diagnosen som en 

anledning till förändring. Samtidigt visade samma studie att somliga individer istället 

ansåg att diagnosen innebar en startpunkt för ett hälsosammare liv med positiva 

konsekvenser som följd. Vidare uppfattas rätt kosthållning många gånger som den 

svåraste delen av egenvården vid diabetes. Även om individen är medveten om 

fördelarna med goda matvanor kan följsamheten gentemot rekommendationerna hindras 

av personliga, sociala eller miljömässiga hinder (Polonsky, 2002). Carthron, Johnson, 

Hubbart, Strickland och Nance (2010) påvisar att individer med typ 2 diabetes upplever 

svårigheter att balansera oregelbundna arbetstider, familjens schema samt tidspressen att 

handla och laga måltider i enlighet med det som vårdpersonalen rekommenderar. 

 

I en studie av Rothman et al. (2008) visade resultatet att patienter hade god följsamhet 

gentemot medicinering, men beträffande egenvårdsbehandling i form av kost och fysisk 

aktivitet var följsamheten sämre. Flera studier indikerar att den största svårigheten för 

patienter vid behandling av typ 2 diabetes är att följa den egenvårdsbehandling som 

avser kosten (Carthron et al., 2010; Clark, 2002; Savoca & Miller, 2001). Det är av vikt 

att vårdpersonalen får tid och utrymme att hålla sig uppdaterade beträffande 

diabetesvården för att kunna bemöta och stödja patienter (Socialstyrelsen, 2011). 

Däremot påvisar Clark (2002) att personal inom diabetesvården upplever att de saknar 

verktyg som krävs för att hjälpa individer med typ 2 diabetes att förändra sin livsstil. 

 

3 Teoretisk referensram 

KASAM – Känsla av sammanhang  

Inom det holistiska synsättet betraktas människan ur ett helhetsperspektiv. Det innebär 

att individens hälsa formas utifrån dennes upplevelser av välbefinnande, känsla av 

sammanhang eller upplevelse av mening (Willman, 2009). Dessa faktorer är 

hälsofrämjande och ingår i den salutogena modellen vars fokus riktas mot vad hälsa är 

och hur det bevaras. Intresset i den salutogena modellen är koncentrerat till hälsans 

ursprung samt individers olika förutsättningar att klara av svåra situationer, så som att 

drabbas av sjukdom exempelvis typ 2 diabetes. Kärnan i detta resonemang benämner 

Antonovsky som KASAM: känsla av sammanhang. Antonovskys teori om hälsa 

betraktas som en linje mellan två motpoler. På denna linje finns två motpoler, vars ena 
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ände speglar hälsa/hög livskvalitet och den andra sjukdom/låg livskvalitet. Individen är 

aldrig det ena eller det andra utan mer eller mindre av något. Hälsa ses som en 

dynamisk process och är föränderligt över tid. Det är graden av individens KASAM 

som avgör på vilken sida av linjen som denne befinner sig (Antonovsky, 2005).  

 

Enligt Antonovsky (2005) består KASAM av tre delkomponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (figur 1). Begriplighet syftar till att beskriva hur vida 

en individ upplever inre och yttre stimuli som förklarbara. Individer med en hög känsla 

av begriplighet innehar förmågan att uppleva stimuli som förutsägbara, alternativt om 

händelser sker oväntat har individen en förklaring samt finner struktur i det som sker. 

En hög känsla av hanterbarhet innebär att individen har resurser att handskas och klara 

av stimuli och som uppkommer. Vidare beskriver Antonovsky att individer med stark 

hanterbarhet inte kommer att uppleva att livet behandlar denne illa eller orättvist när 

olyckliga händelser inträffar. Den tredje komponenten är meningsfullhet och innebär i 

vilken utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. En 

individ med hög känsla av meningsfullhet ser en del av de problem och krav denne 

ställs inför som värda att investera sitt engagemang i. Dessa individer känner motivation 

att uppnå mål samt innehar en tro på framtiden. Gränserna mellan de tre 

delkomponenterna är flytande, men meningsfullhet bedöms som den mest betydande 

komponenten inom KASAM (Antonovsky, 2005). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

går det egentligen inte att särskilja behovet av mening och sammanhang. En individs 

grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ligger till grund för hur denne i 

allmänhet uppfattar sitt liv. Ju starkare en individ känner av dessa tre komponenter 

desto högre KASAM har denne. Enligt Langius-Eklöf (2009) resulterar känsla av hög 

KASAM i en förmåga att kunna identifiera omfattningen av svåra händelser samt välja 

ändamålsenliga resurser och känna meningsfullhet för att därigenom se en situation som 

en utmaning att klara av.  

 

För att få en djupare förståelse för individer med typ 2 diabetes upplevelse av 

kostbehandling har vi valt att utgå ifrån Antonovskys teori beträffande känsla av 

sammanhang. Valet av denna teoretiska referensram baseras på att vi är av 

uppfattningen att upplevelsen av händelser och fenomen grundar sig i individens känsla 

av sammanhang som i sin tur kan spela en betydande roll. Vidare tänker vi att individers 
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olika grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är av vikt för hur denne 

upplever kostbehandlingen. 

 

 

 

 

Figur 1, Schematisk bild av KASAM (Antonovsky, 2005) formaterad av Lindberg, 

Melendez & Wagner. 

 

 

4 Problemformulering 

Typ 2 diabetes är en vanligt förekommande sjukdom och det är högst sannolikt att vi 

som blivande sjuksköterskor kommer att möta dessa individer i vårt arbetsliv. 

Sjukdomen har stor utbredning och egenvården med fokus på kost är en betydande del i 

behandlingen av diagnosen. Flera undersökningar har gjorts beträffande individers 

upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar men väldigt få lägger specifikt fokus 

på kostbehandlingen. Flertalet studier visar att individer upplever förändringar med 

avseende på kosten som den svåraste delen att efterfölja vid behandling av typ 2 

diabetes. Då rätt kosthållning beskrivs vara en av de mest betydande hörnstenarna i typ 

2 diabetesbehandlingen anser vi att mer kunskap krävs beträffande individens 

upplevelse av kostbehandling. Det är därför viktigt att stötta individen att genomföra 

den kostbehandling som krävs för att främja patientens välbefinnande och minska risken 

för komplikationer. Livsstilsförändringar påverkar individens vardag på olika sätt och 

därigenom kan dennes känsla av sammanhang förändras. Därav är det viktigt att 
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sjuksköterskan har kunskap om individens upplevelse av kostbehandling för att kunna 

stödja och främja individens hälsoprocess.  

 

 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva hur individer med typ 2 diabetes upplever kostbehandling. 

 

 

6 Metod 

Studien som utförts är en systematisk litteraturstudie med innehållsanalys, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2013) innebär att sammanställa litteratur inom ett avgränsat 

område som kritiskt granskas och därefter sammanställs. 

 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna som skulle inkluderas var att de skulle vara 

vetenskapliga och att resultatet skulle grundas på patienter med typ 2 diabetes. Både 

män och kvinnor från 18 år och uppåt inkluderades. Vidare skulle artiklarna vara på 

engelska samt vara Peer-Reviewed (Östlundh, 2012). Aktuell forskning ska eftersträvas 

och ett rekommenderat tidsspann är tre till fem år (Forsberg & Wengström, 2013). Dock 

valde vi att utöka detta tidsspann då vårt syfte berör individers subjektiva upplevelse av 

ett fenomen. Artiklar som var publicerade före 2004 exkluderades.  

 

6.2 Litteratursökning 

Datainsamling påbörjades i mars, 2014 genom litteratursökningar i CINAHL, PsycINFO 

samt PubMed. CINAHL är en stor databas som omfattar omvårdnadsforskning, 

PsycINFO omfattar först och främst psykologisk forskning och PubMed tillhandahåller 

forskning inom medicin samt omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna 

användes eftersom vi fann dem vara lämpliga då de publicerar artiklar vi ansåg vara 

passade för vårt syfte. Östlundh (2012) beskriver att en inledande informationssökning 

bidrar till att få en översikt av det tidsenliga forskningsområdet. Vi konsulterade även 

med en bibliotekarie gällande resultatrika ämnesord, då Forsberg och Wengström 

(2013) menar att detta gör databassökningarna mer effektiva. För att precisera 
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sökningarna användes så kallade MeSH-termer. För att erhålla bredare eller specifikare 

resultat kombinerades sökord med booleska operatorer så som AND och OR. 

Utgångspunkten för sökningarna var uppsatsens syfte: individers upplevelse av 

kostbehandling vid typ 2 diabetes. De sökord som valdes ansågs vara passande för att 

belysa detta syfte och för att få korrekta engelska ord slogs de upp i svensk Mesh. 

Genom dessa sökningar utvaldes 63 abstract som lästes, av dessa valdes 56 artiklar var 

av 10 inkluderades i studien.  

 

Manuella sökningar genomfördes för att finna artiklar som var relevanta för uppsatsens 

syfte men som inte förekom på använda databaser eller påträffades via valda sökord. 

Detta sökförfarande framhålls av Östlundh (2012) som beskriver att relevant 

information kan erhållas på detta vis. Vid vår manuella sökning erhölls fyra artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna och studiens syfte. Genom de systematiska- samt de 

manuella sökningarna inkluderades 14 artiklar i litteraturstudien.  

 

 

6.2.1 CINAHL 

Sökorden som valdes vid sökningarna i CINAHL var: Diabetes mellitus, type 2, diet 

therapy, patient attitudes, emotions och patient compliance. För att ett bredare 

sökresultat skulle erhållas användes booleska operatorn OR mellan liknande begrepp så 

som patient attitudes, emotions och patient compliance via sökhistoriken. Där efter 

begränsades sökningen genom att operatorn AND användes mellan diabetes mellitus, 

type 2 och diet therapy. Båda sökningarna kombinerades med AND och sökningen 

resulterade i 61 träffar. Vi valde att kombinera sökordet Diabetes mellitus, type 2 och 

subheadings psychosocial factors med AND diet therapy varpå 19 träffar erhölls 

(Bilaga 1).       

6.2.2 PsycINFO 

I denna databas användes sökorden Diabetes mellitus, type 2. Därefter gjordes en 

sökning på diet therapy följt av emotions, patient attitudes och patient compliance. 

Därefter lades emotions, patient attitudes och patient compliance ihop i sökhistoriken 

och operatorn OR användes mellan orden. Diabetes mellitus och type 2 och diet therapy 

sattes samman med operatorn AND. En tredje sökning genomfördes då diet therapy och 

diabetes mellitus, type 2 och de båda sökningarna kombinerades med AND vilket 

resulterade i fyra träffar (Bilaga 2). 
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6.2.3 PubMed 

Vi använde oss av MeSH-databasen och sökte på Diabetes mellitus och valde där efter 

diabetes mellitus, type 2 och i underkategorin valdes diet therapy. För att närma oss vårt 

syfte ytterligare användes även andra sökord vid skilda sökningar med hjälp av den 

booleska operatorn AND. Sökorden var patient compliance, attitude och quality of life. 

Diet therapy användes även vid ett tillfälle som ett sökord istället för att läggas till via 

underkategorin. Vid första sökningen användes sökordet patient compliance vilket 

resuletrade i 66 artiklar. Attitudes användes i den andra sökningen och 44 träffar erhölls. 

Sedan genomfördes en sökning med quality of life varpå 13 artiklar erhölls. Där efter 

kombinerades sökordet diabetes mellitus, type 2 med underkategorin psychology och en 

sökning genomfördes med sökordet diet therapy. Mellan sökorden användes den 

booleska operatorn AND och sökningen resulterade 78 träffar (Bilaga 3).  

 

6.3 Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömning innebär att den vetenskapliga kvalitén bedöms enligt en 

granskningsmall, detta för att alla publicerade vetenskapliga artiklar inte innefattar en 

hög kvalitet. Vi har valt att utgå från Forsberg och Wengströms (2013) checklista för 

kvantitativa och kvalitativa studier. Dock har innehållet och utformningen modifierats. 

Vid granskning av kvalitativa artiklar har vi valt att lägga till frågan: ”Har författarna 

redovisat sin förförståelse?”, då studiernas syfte haft avsikten att belysa subjektiva 

ämnen. Frågorna besvarades med ”ja” eller ”nej”, besvarades frågan med ett ja 

värdesattes detta med 1 poäng och nej 0 poäng. De kvantitativa artiklarna kunde erhålla 

som högst 15 poäng. Artiklar som erhållit 0-5 poäng bedömdes ha låg kvalitet, 6-10 

poäng medel och 11-15 poäng hög. De kvalitativa artiklarna värderas som högst med 26 

poäng. Artiklar med 0-10 poäng bedömdes ha låg kvalitet, 11-17 poäng medel och 18-

26 poäng hög. Totalt erhölls 56 artiklar, då en del var dubletter lästes totalt 28 stycken 

och av dessa kvalitetsgranskades 22 artiklar. De sex artiklar vi valde att inte 

kvalitetsgranska upplevde vi ej stämde överens med vårt syfte. Av de 22 

kvalitetsgranskade artiklarna exkluderades två stycken då vi ansåg att dessa inte 

relevanta för målet med vår uppsats. Av de 20 resterande artiklarna fanns sex dubletter 

vilket genereade i att 14 artiklar inkluderades i uppsatsen, då dessa bedömts ha högst 

kvalitet samt att de belyste vårt syfte i störst utsträckning. En av artiklarna var både 
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kvalitativ och kvantitativ. Trots detta granskades studien endast genom den kvalitativa 

mallen då vårt fokus låg på den kvalitativa delen av artikeln. Vid granskningen utgick vi 

inte endast från mallen utan vi såg även till artikelns uppbyggnad och närvaro av ”röd 

tråd” för att få en helhetsbild av artikelns kvalitet. Samtliga artiklar bedömdes och 

kvalitetsgranskades var för sig.  

 

6.4 Analys 

Innehållsanalysen kännetecknar den vetenskapliga metod som används för att kunna 

hantera en omfattande mängd data, få överblick över begrepp samt skapa struktur i 

analysprocessen. De utvalda artiklarna lästes enskilt och analyserades genom att de 

lästes flera gånger för att därigenom urskilja likheter respektive skillnader. Vid 

genomläsning av de vetenskapliga artiklarna låg fokus på studiernas resultat. Detta för 

att få en bild av vad de vetenskapliga artiklarna handlade om och försöka ta ställning till 

vad som ansågs vara väsentligt i förhållande till vårt syfte. Tillsammans utfördes en 

sammanställning av varje vetenskaplig artikels resultat  för att lättare urskilja vad som 

var användbart för vår analys. Därefter identifierades meningsenheter som 

kondenserades och benämndes med en kod. Koderna jämfördes med varandra och 

ordnades i underkategorier och kategorier (Friberg, 2012) (Se tabell 1). 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som inkluderas i denna uppsats skulle ha ett etiskt godkännande eller fört ett 

etiskt resonemang. Det anses oetiskt att bortse från resultat som inte stödjer hypotesen. 

Detta innebär att samtliga resultat som presenterats av forskarna har framkommit utan 

förvanskning eller undanhållande av resultat. Vid granskningen av artiklarna 

kontrollerades om studien var etiskt godkänd samt om forskningsetiska övervägande 

gjorts i studien. Aspekter så som frivillighet och deltagarnas rätt att avbryta samt 

konfidentialitet beaktades (Forsberg och Wengström, 2013). 
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Tabell 1  

Meningsenhet  

 
Kondenserad meningsenhet  Kod Underkategori 

  
Kategori 

 

Kunskap upplevdes 

vara ett kraftfullt 

verktyg, nödvändigt 

för ökad 

självständighet och  

ett centralt inslag i 

upplevelsen.  

 

Kunskap upplevdes nödvändigt för 

ökad självständighet 
Kunskap innebär 

självständighet.  
Självständighet  Trygghet 

Inviderna var 

överväldigade av krav 

och fann ingen 

motivation att göra 

livsstilsförändringar. 

 

Känsla av att vara överväldigade 

ledde till avsaknad av motivation. 
Motgångar vid 

kosthållning. 
Övermäktig Maktlöshet  

Patienter rapporterade 

att när förändringarna 

medförde 

hälsosamma effekter 

uppmuntrade det dem 

att fortsätta och 

många var motiverade 

av en längtan att 

undvika långsiktiga 

hälsokonsekvenser 

och fortsätta må bra. 

 

Hälsosamma effekter uppmuntrade 

till att fortsätta.  

 

Uppmuntran vid 

goda effekter.  
Motiverad Tillfreds  

Respondenter ansåg  
sig inte hålla sig  

mätta och få 

tillräckligt med energi 

av den 

rekommenderade 

maten.  

 

Respondenterna ansåg sig att de 

inte höll sig mätta på den 

rekommenderade maten. 

 

 

Den 

rekommenderade 

maten mättade 

inte. 

Missnöje  Otillfredställd 

Kvinnorna uttryckte 

känslor av ilska mot 

sig själva (t.ex. för att 

inte ha tagit bättre 

hand om sin hälsa) 

samt deras familj 

(t.ex. när familjen 

berättar för patienten 

vad de ska och inte 

ska göra och inte har 

förståelse för deras 

upplevelse). 

 

Familjen har inte förståelse för 

deras upplevelse. 

Saknar förståelse 

från sin familj. 
Missförstådd Övergivenhet 
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8 Resultat 

Efter att en innehållsanalys genomförts på 14 artiklar erhölls ett resultat baserat på 

individer med typ 2 diabetes upplevelse av kostbehandling. Resultatet innehöll 9 

underkategorier: självständighet, stöd, osäkerhet, övermäktig, motiverad, missnöje, 

begränsad, missförståd och utanförskap. Underkategorierna genererade i fem 

kategorier: trygghet, maktlöshet, tillfreds, otillfredsställd och övergivenhet (tabell 2). 

   

      Tabell 2 

Underkategori Kategori 

Självständighet Tryggghet 

Stöd   

Osäkerhet Maktlöshet 

Övermäktig   

Motiverad Tillfreds 

Missnöje Otillfredsställd 

Begränsad   

Missförstådd Övergivenhet 

Utanförskap   

 
 
8.1 Trygghet 

Självständighet 

För att individer skulle uppleva självständighet ansågs kunskap vara ett viktigt verktyg 

för att individerna skulle uppleva självständighet (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). I 

förhållande där båda parter var diagnostiserade med typ 2 diabetes framkom att 

individerna hade en större kunskap och förståelse beträffande kosthållningens betydelse 

vilket underlättade situationen (Beverly, Miller & Wray, 2008). Vidare upplevde sig 

individerna stärkta då de mottog konkret information beträffande dieten (Nagelkerk, 

Reick & Meengs, 2006).  

 

Enligt vårt resultat hade män och kvinnor olika syn på sitt egenansvar gentemot sin typ 

2 diabetes. Män upplevde att de hade lite inflytande över matlagningen i hemmet och 

där med distanserade de sig från ansvaret över sin kosthållning (Lawton et al., 2008; 

Peel et al., 2005). En del individer beskrev att de förlitade sig på sina kvinnliga partners 

beträffande sin diabeteskost och upplevde där med lägre känsla av självkontroll (Peel, 

Parry, Douglas & Lawton, 2005; Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich och Savoy, 

2007).  
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Stöd 

Det stöd indvider erhöll från sin familj och omgivning samt avsaknaden av stöd 

beskrevs vara en nyckelkomponent för att individer med typ 2 diabetes skulle klara av 

att följa sin rekommenderade diet (Ahlgren, Shultz, Massey, Hicks & Wysham, 2004; 

Ahlin & Billhult, 2012; Beverly et al., 2008; Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 

2013; Vijan et al., 2005). De flesta individer var medvetna om att kostrelaterade 

förändringar hade betydelse för deras kontroll över typ 2 diabetesen. Att omgivningen 

hade förståelse beträffande nödvändiga kostförändringar som den sjuke var i behov av 

att utföra kunde innebära en känsla av ökat stöd och därmed inge trygghet (Lawton et 

al., 2008). Förbittring riktades mot omgivningen (familj och vänner) då de lade sig i vad 

de borde och inte borde äta samt vilka livsmedel de borde inhandla. Kvinnorna 

upplevde då att deras omgivning saknade förståelse för deras situation (Penckofer et al., 

2007). Även stöd från vården upplevdes av individerna vara betydelsefullt. I situationer 

av osäkerhet beträffande de förändrade villkoren i deras liv sågs vården som 

betryggande att vända sig till (Kneck et al., 2011). Samtidigt framkom det vara viktigt 

att individerna delade med sig av sin oro rörande sin sjukdom och kosten för att 

adekvata råd och stöd skulle kunna erbjudas. En del ansåg att dieten var en 

angelägenhet som berörde samtliga familjemedlemmar vilket kan kopplas till en ökad 

upplevelse av trygghet (Peel et al., 2005).  

 

 

8.2 Maktlöshet 

Osäkerhet 

Osäkerhet beträffande vad individen bör äta var ihopkopplat med den nya situationen 

och de krav som planen förde med sig. Känslan av att befinna sig i början av någonting 

och inte ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet skapar enligt individer osäkerhet 

(Kneck et al., 2011). Individerna upplevde även en osäkerhet relaterat till mängden mat 

de skulle äta i enighet med kostföreskrifterna (Fagerli, Lien & Wandel, 2005). En viktig 

aspekt som nyligen diagnostiserade typ 2 diabetiker belyste var att vissa upplevde att de 

erhållit lite eller ingen information gällande vad de skulle äta de första veckorna eller 

månaderna efter att deras diagnos mottagits (Booth et al., 2013).  
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Övermäktig 

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som typ 2 diabetes påverkades av 

faktumet att det inte fanns något botemedel och att behandlingen är livslång (Beverly et 

al., 2008). En del individer upplevde att kraven relaterade till kostbehandling som 

övermäktiga och fann ingen vilja till att göra de livsstilsförändringar som var 

nödvändiga. Enligt vårt resultat skildrade även somliga individer hur de upplevde 

känslor av orättvisa och där med kände sig som offer för alla krav. De beskrev att 

pressen aldrig lättade och krav inifrån och utifrån ledde till att de kände sig nedstämda. 

Att genomföra livsstilsförändringar efter en typ 2 diabetesdiagnos kan beskrivas som en 

kontinuerlig inre kamp och individerna upplevde sig vara orättvist behandlade av livet 

(Ahlin & Billhult, 2012). Att ha diabetes och inte kunna leva som tidigare ledde till att 

individer kände sig nedstämda. Känslor av stress och krav upplevdes som övermäktiga 

vilket genererade i att de gav upp och åt saker som ansågs vara onyttiga enligt deras 

kostrekommendationer. Då individerna inte följde kostråden kände de sig ledsna och 

arga då de ansåg sig veta bättre. Dessa känslor ledde till att de upplevde sin diabetes 

som en utmaning vilket påverkade deras livskvalitet (Penckofer et al., 2007). En del 

individer upplevde att familj och omgivning blev en stressfaktor då de kände sig 

överhopade av krav. Stressfaktorer utifrån och inifrån upplevdes av många individer 

som ett hinder för att följa sin dietplan (Ahlgren et al., 2004; Ahlin & Billhult, 2012). 

Även negativa upplevelser bidrog till dålig följsamhet mot kostbehandlingen. Individer 

beskrev att motgångar relaterat till kosthållningen innebar en ökning av deras ångest 

över sin typ 2 diabetes (Franks et al. 2012). Även vardagliga moment kunde upplevas 

som övermäktiga. Kvinnor skildrade hur de upplevde kostbehandlingen vid typ 2 

diabetes som ett större bekymmer än män då kvinnorna ofta gav omsorg till andra. 

Kvinnor ansvarade i de flesta fall för handling och matlagning till andra individer och 

familjens behov beskrevs vanligen komma i första hand. Kvinnor skildrade att de ofta 

gjorde uppoffringar för att tillmötesgå familjen och hur de tog hänsyn till det familjen 

föredrog att äta (Ahlin & Billhult, 2012; Booth et al., 2013; Penckofer et al., 2007; Peel 

et al., 2005).  

 

8.3 Tillfreds 

Motiverad  

En del individer ansåg sig vara någorlunda nöjda med hur kostbehandlingen hjälpt dem 

att äta hälsosammare samt att dieten erbjöd dem variation (Ahlgren et al., 2004). En 
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känsla av att vara tillfreds infann sig när individerna var av uppfattningen att dietplanen 

inte påverkade relationen till mat på ett negativt sätt (Peel et al., 2005). Då den 

rekommenderade dieten medförde hälsofrämjande effekter resulterade det i positiva 

känslor som uppmuntrade individerna att fortsätta följa kostråden. Många upplevde sig 

vara drivna av en vilja att undvika långsiktiga komplikationer (Booth et al., 2013). En 

del individer upplevde att de erhållit en god nutritionsbalans och att portionsstorlekarna 

var lämpliga. En annan positiv faktor var att dieten hjälpte dem att kontrollera sin vikt 

samt att individernas följsamhet motiverades av ett lägre HbA1c (Ahlgren et al., 2004).    

Även om en rad svårigheter relaterat till typ 2 diabetes uppmärksammades, upplevde 

somliga att livet och vardagen inte förändrats nämnvärt (Li, Drury & Taylor, 2013). En 

del individer skildrade dock hur de försökt förändra sin livsstil, men att motivationen 

hämmats då de inte upplevde några hälsoförbättringar av sin kostbehandling (Booth et 

al., 2013; Nagelkerk et al., 2006). 

 

8.4 Otillfredsställd 

Missnöje 

Vårt resultat visade att majoriteten av individerna med typ 2 diabetes upplevde sig vara 

missbelåtna med den kostbehandling som rekommenderats av vården (Ahlin & Billhult, 

2012; Beverly et al., 2008; Castro-Sanchez & Natividad Ávila-Ortíz, 2013; Fagerli et 

al., 2005; Li et al., 2013; Vijan et al., 2005). Missnöjet var kopplat till de tvungna 

kostrelaterade förändringarna och råden som erbjöds ansågs vara ensidiga. 

Kostrekomendationerna fick dem att känna sig missbelåtna vilket genererade i att dieten 

övergavs av vissa individer efter en kort tid (Castro-Sanchez & Natividad Ávila-Ortíz, 

2013; Fagerli et al., 2005). Många upplevde sig vara otillfredsställda då de ansåg att de 

uppmanades att ta bort livsmedel de ansåg vara goda till förmån för mat de ogillade. 

Dietföreskrifterna uppfattades vara tråkiga, strikta och monotona samt att 

portionskontrollen var för skarp och en konstant hunger upplevdes (Booth et al., 2013; 

Castro-Sanchez & Natividad Ávila-Ortíz, 2013). Då individer följde den 

rekommenderade dieten upplevde de sig inte erhålla tillräckligt med energi vilket ledde 

till att de kände sig håglösa och orkade inte uppfylla förpliktelser de ansåg sig ha 

gentemot andra (Lawton et al., 2008; Vijan et al, 2005).  
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Begränsad 

Ett annat problem som framkom i vårt resultat var att individerna kände sig begränsade 

på grund av kostrestriktionerna. Dietföreskrifterna innebar att de tvingades planera sitt 

liv i större utsträckning samt att måltidsschemat upplevdes som strikt (Penckofer et al., 

2007; Vijan et al., 2005). Individer belyste att de erfor svårigheter med förändringar 

kopplat till kosten. De upplevde sig tvungna att begränsa sig från viss typ av mat eller 

helt avstå från en del livsmedel (Beverly et al., 2008). Individer beskrev hur deras nöje 

att äta begränsades och att det förde en konstant kamp mot hungern. I sin tur ledde detta 

till frustration och därmed övergavs dieten (Castro-Sanchez & Natividad Ávila-Ortíz, 

2013). Flera upplevde frustration över både meningen med råden och svårigheterna med 

att införa dem inom rutinerna för etablerade matvanor (Fagerli et al., 2005). En del 

kvinnor ansåg det vara svårt att äta regelbundet då familjemedlemmarnas behov skulle 

tillgodoses (Ahlin & Billhult, 2012; Penckofer et al, 2007).  Kvinnorna förnekade 

betydelsen av kostförändringarna genom att formulera argument för att fortsättningsvis 

känna sig tillfreds med sina val och handlingar gällande kosten (Ahlin & Billhult, 

2012). Vidare skyllde kvinnorna sina begär och misslyckande rörande följsamhet till 

kostrestriktionerna på den ”biologiska kroppen” (menstruationscykeln) (Peel et al., 

2005). En annan aspekt vad gäller kostrestriktionerna var att individer med en annan 

kulturell bakgrund än det land de var bosatta i upplevde att de var tvungna att avvisa sin 

egen mattradition för att kunna följa rekommendationerna (Fagerli et al., 2005).  

 

Svårigheter kopplade till följsamhet mot kostbehandlingen beskrevs av många individer 

vara problematiskt relaterat till begär och frestelser. Individer upplevde en konflikt 

mellan att njuta av mat och att följa den rekommenderade dietplanen. Begären beskrevs 

kunna liknas vid begär som uppstår vid drogmissbruk och där med blev följsamheten 

besvärlig. Längtan efter sötsaker var ett stort problem och tog sin början eller ökade då 

individerna åt enligt rekommendationerna (Ahlin & Billhult, 2012; Castro-Sanchez & 

Natividad Ávila-Ortíz, 2013; Li et al., 2013). 

 

 

8.5 Övergivenhet 

Missförstådd  

Individer beskrev att de i vissa fall upplevde det sociala nätverk de levde i som 

hindrande för deras följsamhet för diabeteskosten och de kände sig därav missförstådda 
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och övergivna. De ansåg att familj, vänner och kollegor ofta var omedvetna eller 

osympatiska inför de behov typ 2 diabetiker hade (Booth et al., 2013). Familjelivet 

beskrevs som försvårande för individers kostbehandling. Exempelvis kunde måltider 

med familjen upplevas som besvärliga då de andra familjemedlemmarna missförstått 

eller hade en negativ syn på kostplanen. Kvinnor uttryckte ilska mot sig själva för att de 

inte tagit bättre hand om sin hälsa. Känslor av övergivenhet kunde också upplevas då 

vårdpersonalen inte ansågs lyssna på individernas unika behov (Penckofer et al., 2007).  

 

Utanförskap 

I resultatet framkom att kvinnor upplevde att de ensamma hade ansvaret för sin sjukdom 

(Booth et al. 2013; Peel et al., 2005). Vid sociala sammankomster blev utanförskapet 

tydligt då det antingen inte fanns något passande att äta eller att värden ansträngt sig och 

köpt något anpassat för diabetiker. Detta upplevdes som besvärande och skapade en 

tvetydig känsla då kvinnornas vilja var att passa in (Ahlin & Billhult, 2012). Att äta 

samma mat i en gemensam miljö kan stödja och förstärka känslan av att tillhöra en 

gemenskap. Att undvika eller äta annan sorts mat till skillnad från andra i ett 

sammanhang kan leda till en känsla av utanförskap och förlust av identitet (Lawton et 

al., 2008). Kostrestriktionerna upplevdes vara besvärliga för individer och även om de 

åt tillsammans med andra kunde de känna sig ledsna och bedrövade (Castro-Sanchez & 

Natividad Ávila-Ortíz, 2013). 

 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

En styrka uppsatsen har anser vi vara att vi använt oss av tre olika databaser, där 

samtliga anses vara väsentliga för omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008). En annan 

styrka skulle kunna vara att sökningarna genomfördes tillsammans med hela gruppen 

för att artiklarna skulle kunna värderas på ett synkroniserat sätt och säkerställa att 

gruppen arbetade mot samma mål.  

 

En svaghet kan vara att endast abstract lästes för de artiklar vars rubrik ansågs till stor 

del överensstämma med vårt syfte och därav kan intressant material förbisetts. Artiklar 

vars rubrik ansågs överensstämma med vårt syfte men inte presenterade ett tillgängligt 
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abstract exkluderades. Detta kan ha medfört att intressant forskning förbisetts. De 

utvalda artiklarna var i huvudsak av kvalitativ ansats vilket vi anser vara en styrka då 

dessa främst syftar till att beskriva upplevelser av ett fenomen. Dock har möjligtvis en 

del artiklar som inkluderats i arbetet ett brett syfte i relation till ändamålet med vår 

uppsats. Vi upplevde det svårt att finna artiklar som endast fokuserade på upplevelsen 

av kostbehandling vid typ 2 diabetes. En del av artiklarna som använts speglade 

individers upplevelse av typ 2 diabetesrelaterade livsstilsförändringar generellt och vi 

valde då ut delar av studiernas resultat vi ansåg vara relevanta för uppsatsen, det vill 

säga de som fokuserade på individers upplevelse av kostbehandling. Detta kan medföra 

en viss svaghet i vårt resultats relevans då vissa delar kan ha tagits ur sitt sammanhang. 

Vidare kan en del av studiernas kontext diskuteras då de utförts i olika länder och 

sammanhang. Vi ser detta både som en styrka och en svaghet då vår avsikt inte varit att 

inrikta oss på en speciell grupp individer med avseende på etnisk härkomst, kön och 

ålder. Variationen av faktorer anser vi kan ge en mer mångfacetterad bild av individers 

unika upplevelser. Samtidigt försökte vi vara kritiska och ha i åtanke att den kontext 

informanterna ingått i sannolikt påverkat studiernas resultat. Som beskrivs i inledningen 

debuterar typ 2 diabetes i allt tidigare åldrar (Bloomgarden, 2004; Goran, Ball & Cruz, 

2003) och därav valde vi att ha ett brett åldersspann. Den totala åldervariationen var 21-

87 år i de studier som utvalts, dock hade vi kravet att deltagarna skulle vara över 18 år. 

Vi är av uppfattningen att upplevelser skiljer sig beroende på vart i livet individen 

befinner sig vilket även belyses av Dahlberg & Segesten (2010) samt Langius-Eklöf 

(2009). Emellertid var de flesta deltagare i åldrarna 45 år och uppåt, därav erhölls 

möjligen inte ett bredare perspektiv i detta avseende. Möjligen är det en svaghet att tre 

av artiklarna endast inkluderat kvinnliga informanter men vi upplevde artiklarna vara så 

pass intressanta att vi valde att inkludera dem. Även i flera av de andra studierna var de 

kvinnliga informanterna fler än de manliga. Därav speglar eventuellt vissa delar av vårt 

resultat bättre kvinnors upplevelse i en del avseende.  

 

Vi anser det var en styrka att vi endast utgått från artiklar som erhöll höga poäng vid vår 

kvalitetsgranskning. Detta resonemang stärks av Forsberg och Wengström (2013) som 

poängterar att studier med låg kvalitet inte bör inkluderas i en systematisk 

litteraturstudie. En svårighet som identifierades var att artiklarna var skrivna på 

engelska och vår uppsats skrevs på svenska. Detta kan ha lett till att innebörden av vissa 

ord av misstag har feltolkats eller vinklats. Vi upplevde att det fanns en röd tråd mellan 



  
 

20 

de meningsenheter som valts ut från studierna till analysen, men att det var svårt att 

finna en passande kategori som speglade dessa på ett lämpligt vis. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att beskriva individers upplevelser av kostbehandling vid typ 2 

diabetes. Vår analys resulterade i fem kategorier: trygghet, maktlöshet, tillfreds, 

otillfredsställd och övergivenhet. Dessa fem kategorier ligger till grund för vårt 

beskrivna resultat. 

 

Vi anser att syftet att skildra individer med typ 2 diabetes upplevelse av 

kostbehandling har besvarats. Resultatet anser vi spegla en individuell variation i hur 

kostbehandling vid typ 2 diabetes upplevs. Samtidigt fann vi en röd tråd i vårt 

resultat genom de känslor som uttrycktes av individerna. Att resultatet visar att 

individer kan förnimma olika känslor inför samma fenomen anser vi kan förklaras 

genom den unika livsvärld var människa besitter. Detta styrks av Dahlberg och 

Segesten (2010) som beskriver att livsvärlden förstås som den värld så som den 

erfars. Livsvärlden är högst personlig men delas samtidigt med andra. Vidare 

beskriver författarna att upplevelser får mening och innebörd utifrån varje människas 

unika perspektiv. Det sammanhang som individen ingår i både påverkar och 

påverkas av hälsa och sjukdom. Enligt Langius-Eklöf (2009) har olika individer 

olika förutsättningar att möta påfrestningar i livet. Vidare beskriver författaren att en 

viktig del av individers upplevelse av sin situation är dennes förhållningssätt till sin 

egen tillvaro och känsla av sammanhang, KASAM. Tre dimensioner som enligt 

Antonovsky (2005) ligger till grund för individers KASAM är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Enligt uppsatsens resultat framgick att god kunskap rörande kostbehandling sågs 

som ett viktigt verktyg för individer med typ 2 diabetes (Beverly et al., 2008; Kneck 

et al., 2011; Nagelkerk et al., 2006). Vi anser att kunskap är av betydelse för att 

individer i en sjukdomssituation där livsstilsförändringar krävs ska uppleva 

begriplighet, kunna hantera och finna mening.  Att individer kan förutse och förklara 

varför denne behöver genomföra en kostbehandling kopplat till sin typ 2 diabetes 

anser vi innebära att denne besitter begriplighet. Detta genom att individen redan 

innehar kunskap angående kopplingen mellan kosthållning och sjukdomen. Vi anser 
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att individers begriplighet kan styrkas genom att vårdpersonal erbjuder denne ny 

kunskap med avseende på kosten och dess betydelse på en nivå som individen kan ta 

till sig. I tillägg till detta menar Langius-Eklöf (2009) att vårdpersonalen kan öka 

patienters begriplighet genom att ha en öppen och ärlig kommunikation samt att ge 

förståelse för situationen. Vi är av uppfattningen att individen måste förstå kostråden 

som förnuftsmässiga. Detta förtydligas av Hörnsten, Sandström och Lundman 

(2003) som visar att det finns ett samband mellan att patienten kan förklara sin 

situation och att nya vanor kan anammas. Detta resonemang belyses även av 

Hansson Scherman och Runesson (2009) som menar att patienter måste kunna 

inkorporera ny kunskap i sin vardag och sitt levda sammanhang. Vi tänker att 

upplevelsen av begriplighet beträffande sin situation påverkas av de föreställningar 

individen har kring kostbehandling vid typ 2 diabetes. Enligt Wright, Watson och 

Bell (2002) utgör föreställningar det perspektiv som individen uppfattar omvärlden 

utifrån. Därav är det viktigt att vårdpersonal tar hänsyn till individens förutsättningar 

och behov för att kostbehandlingen ska upplevas som begriplig.  

 

Stöd och avsaknad av stöd var enligt vårt resultat av stor betydelse för att individer 

med typ 2 diabetes skulle lyckas med sin kostbehandling (Ahlgren et al., 2004; Ahlin 

& Billhult, 2012; Beverly et al., 2008; Booth et al., 2013; Vijan et al., 2005). Vi är 

av uppfattningen att familj, omgivning och vårdpersonal kan ses som resurser för att 

individen ska kunna hantera samt finna kostbehandlingen meningsfull. Närstående 

och vårdpersonal kan tillhandahålla patienten stöd och underlätta individens 

följsamhet. Enligt Langius-Eklöf (2009) kan vårdpersonal bidra till ökad 

hanterbarhet för individen genom att ge återkoppling, förmedla trygghet samt göra 

patienten delaktig i sin behandling. Att familj och omgivning uttrycker förståelse 

inför individens nödvändiga kostbehandling anser vi vara en viktig tillgång för att 

situationen ska upplevas som hanterbar. Detta styrks av Mayberry och Osborn 

(2012) som belyser hur familjens medvetenhet om individens diabetes och specifika 

behov underlättade dennes egenvård.  

 

Vi anser att det sammanhang individen befinner sig i har stor betydelse för dennes 

upplevelse av meningsfullhet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan kärlek från 

andra bidra till att mening förtydligas och leda till en känsla av inre samhörighet. 

Detta tolkar vi som att familjen och omgivningens stöd har betydelse för individers 
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upplevelse av mening. Vidare skildrar vårt resultat hur individer upplevde 

gemenskap med andra människor som betydelsefullt. Detta ansågs hämmas av att äta 

annan mat än vad människorna i deras omgivning gjorde, vilket bidrog till känslor 

av övergivenhet och utanförskap (Ahlin & Billhult, 2012; Booth et al., 2013; Castro-

Sanchez & Natividad Ávila-Ortíz, 2013; Lawton et al., 2008). Att ingå i en 

gemenskap tillsammans med andra innebär enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

bidrar till att individer kan finna mening och sammanhang. Vidare beskriver 

författarna att individer som upplever gemenskap även har styrkan att vara 

självständiga.  

 

Resultatet visade att flera individer upplevde en osäkerhet kopplat till dietplanen 

(Booth et al., 2013; Fagerli et al., 2005; Kneck et al., 2011). Vidare framkom det 

även att individerna upplevde kostrekommendationerna som övermäktiga och 

upplevde sig som offer för stress och krav inifrån och utifrån (Ahlgren et al., 2004; 

Ahlin & Billhult, 2012; Lawton et al., 2008; Peel et al., 2006; Penckofer et al., 

2007). Detta styrks även av Brown Frandsen och Smedegaard Kristensens (2002) 

som i sin studie konstaterar att patienter upplevde det vara oklart vad 

kostrekommendationerna innebar med avseende på mängd, typ av mat samt tidpunkt 

för måltider. Enligt Antonovsky (2005) skulle detta möjligen kunna tyda på att dessa 

individer besitter låg grad av begriplighet och hanterbarhet. Det innebär att 

individerna saknade resurser för att klara av den situation de hamnat i. Även här 

anser vi att stöd från omgivningen och vården är en viktig tillgång för att individen 

ska finna struktur i situationen och därmed göra den hanterbar och begriplig. En 

aspekt vi upplever som viktig är att individen inte överhopas av krav då vi anser att 

detta kan leda till att tillvaron upplevs kaotisk. Enligt Langius-Eklöf (2009) kan även 

en individ med hög KASAM uppleva situationen som övermäktig om allt för stora 

krav ställs på denne. Individen tappar då struktur i sin situation och följsamheten till 

en behandling fallerar. Enligt vårt resultat upplevde sig individer motiverade till att 

följa sin dietplan då hälsofrämjande effekter upplevdes samt att de drevs av att 

risken för diabetesrelaterade komplikationer minskades (Ahlgren et al., 2004; Booth 

et al., 2013). Vi tolkar detta som att individerna fann det meningsfullt att investera 

sitt engagemang i att äta i enlighet med kostrekommendationerna. Detta stöds även 

av Tingström (2009) som menar att om patienter ska kunna motta och genomföra 

förändringar i sin vardag måste det kännas meningsfullt. Vi är av uppfattningen att 
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vårt resultat visar att då individer inte finner kostrelaterade riktlinjer meningsfulla 

försvårades deras förmåga och motivation till följsamhet. Vårt resultat visade att 

majoriteten av individer upplevde sig vara missbelåtna med 

kostrekommendationerna genom att de kände sig begränsade och otillfredsställda 

(Ahlin & Billhult, 2012; Beverly et al., 2008; Castro-Sanchez & Natividad Ávila-

Ortíz, 2013; Fagerli et al., 2005; Li et al., 2013; Penckofer, 2007; Vijan et al., 2005). 

Således anser vi att individens känsla av sammanhang har betydelse för om denne 

upplever kostbehandlingen som meningsfull. Vi tolkar att högt KASAM kan 

sammankopplas med god följsamhet för kostbehandling. Detta samband har tidigare 

undersökts genom KASAM-formulär samt frågeformulär för att mäta följsamheten 

till egenvården vid typ 2 diabetes. Resultatet av studien visade att samband fanns 

mellan högt KASAM och god följsamhet, dock kunde ingen korrelation mellan lågt 

HbA1c och högt KASAM påvisas (Sandén-Eriksson, 2000).   

 

Uppsatsens resultat visade även att kostbehandling vid typ 2 diabetes upplevdes 

olika av män och kvinnor (Ahlin & Billhult, 2012; Booth et al., 2013; Peel et al., 

2005; Penckofer et al., 2007). Vi tolkar att detta kan bero på att det föreligger 

olikheter i de sammanhang som män och kvinnor ingår i. Att det möjligen föreligger 

en skillnad i upplevelse styrks av Bing (2003) som beskriver hur kön påverkar män 

och kvinnors sociala identitet. Vidare skildrar Langius-Eklöf (2009) att KASAM 

formas beroende på vilka sociala roller som urskiljs samt vilka kulturella, historiska 

och sociala sammanhang som individen befinner sig och utvecklas i.  

 

Vi finner att vårt resultat är av relevans för att förbättra och individanpassa 

kostbehandling vid typ 2 diabetes. Genom att ha kunskap om hur patienter upplever 

kostbehandlingen kan hänsyn tas till dennes unika behov och individen möts utifrån 

det sammanhang denne ingår i. Detta kan resultera i att individens förförståelse, 

resurser individen besitter samt vad denne finner meningsfullt kan kartläggas. 

Därigenom kan en kostplan i samråd med individen utformas och med vårt resultat 

som stöd anser vi att ett sådant individanpassat upplägg kan främja följsamheten 

gentemot kostbehandlingen. Med anledning av uppsatsens resultat har vi har även en 

tanke att det i vissa svårare fall skulle kunna innebära positiva effekter för individens 

följsamhet genom att involvera familjen i kostbehandlingen. Vikten av att involvera 

familjen i individens kostbehandling styrks av Mayberry och Osborn (2012) som 
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beskriver att familjemedlemmarnas kunskap om diabetes kan generera i ett större 

stöd för den sjuke och underlätta dennes följsamhet. Genom att vården fokuserar på 

att individanpassa kostbehandling samt göra närstående delaktiga är vi av 

uppfattningen att utvecklandet av typ 2 diabetesrelaterade komplikationer skulle 

kunna reduceras. Minskade komplikationer anser vi kan bidra till reducerade 

samhällskostnader vilket även belyses av Socialstyrelsen (2011). 

 

Vi anser att resultatet av denna uppsats skulle kunna belysa att individers 

upplevelser möjligen formas genom deras känsla av sammanhang. Vi är av 

uppfattningen att hänsyn till individens grad av KASAM förslagsvis bör tas vid 

planerandet av en kostbehandling vid typ 2 diabetes. Möjligen kan detta förverkligas 

genom att patienter erbjuds att fylla i ett KASAM-formulär innan behandlingen 

läggs upp. Langius-Eklöf (2009) skriver att KASAM-formuläret kan användas av 

vården för att identifiera individens övergripande förmåga att hantera påfrestande 

situationer och därmed kan rätt stöd för individen erbjudas. Vidare beskriver 

författaren att vården alltid bör utformas utefter individens egen förmåga att hantera 

situationen istället för att utgå ifrån standardiserade mallar. Detta anser vi tyder på 

att hänsyn till individens känsla av sammanhang alltid bör bejakas för att denne ska 

finna kostbehandlingen begriplig, hanterbar och meningsfull.  

 

 

10 Fortsatt forskning 

Även om vår litteraturstudie inte fokuserat specifikt på yngre individer med typ 2 

diabetes har vi lagt märke till att endast ett fåtal studier har utförts på individer i 

åldrarna under 45 år. Som nämnts i inledningen av denna uppsats insjuknar individer 

i allt lägre åldrar. Därav anser vi det vara av vikt att mer forskning gällande deras 

upplevelse av kostbehandling bör utföras då vi antar att dessa individer kommer att 

behöva sjukvårdsresurser under längre tid av sina liv och riskerar att drabbas av flera 

komplikationer än de vars sjukdom debuterat senare. 

 

Vi har noterat att det finns mycket forskning beträffande betydelsen av familjens 

stöd vid typ 1 diabetes och vi anser att forskning kring området även behövs 

gällande typ 2 diabetes. Därigenom anser vi att kunskap kan erhållas som kan främja 

god följsamhet mot kostbehandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering 
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(SBU, 2009) har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en litteraturöversikt 

beträffande patientutbildning vid diabetes. Rapporten visar att det finns för få studier 

rörande effekterna av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande samtal 

vid typ 2 diabetes (SBU, 2009). Vi är av uppfattningen att mer forskning kring 

motiverande strategier så som KBT för att hjälpa individer till ett förändrat 

beteendemönster vad gäller kosthållningen skulle kunna leda till att fler användbara 

metoder utvecklas. 

 

 

11 Slutsats 

Hälsofrämjande kostrelaterade förändringar för individer med typ 2 diabetes är av 

stor betydelse för att dessa ska undvika att utveckla komplikationer. Därav anser vi 

att kunskap rörande upplevelser kopplade till kostbehandling är av vikt för att 

vårdpersonal ska kunna möta individer och anpassa behandlingen utifrån deras unika 

behov. 

 

Uppsatsens resultat visar variationen av de upplevelser som kan förnimmas av 

individer under kostbehandling vid typ 2 diabetes. Individer har olika förutsättningar 

att klara av förändringar av deras livssituation relaterat till deras mått av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi drar slutsatsen att individens 

känsla av sammanhang kan påverkas av familj och omgivning både positivt och 

negativt. Stöd kan bidra till att individer känner gemenskap och hanterbarhet samt att 

upplevelsen av mening styrks. Uteblivet stöd kan resultera i att individen känner sig 

utanför, övergiven och följsamheten gentemot kostbehandlingen försvåras. Vidare 

finner vi att individen måste förstå kostbehandlingen och uppleva den som 

meningsfull och här spelar vårdens ansvar en viktig roll. Genom att individanpassa 

kostbehandlingen tas hänsyn till individens upplevelser av situationen vilket kan 

generera i positiva känslor kopplat till kostrekommendationerna. På detta sätt anser 

vi att individens självkänsla och upplevelse av trygghet kan stärkas.  

 

Som vi nämnt tidigare påverkas individens upplevelser av den grad av KASAM 

denne redan besitter. Samtidigt inverkar yttre och inre faktorer som uppstått i 

anknytning till den aktuella situationen på individens KASAM. Genom detta 
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resonemang vill vi peka på betydelsen av individbaserad kostbehandling. I tillägg till 

detta resonemang finner vi det viktigt att avslutningsvis belysa mat och ätandets 

faktiska betydelse för den unika individen i dennes sammanhang. Caplan (1997, s.3) 

uttrycker att ”Food is never just ’food’ and its significance can never be purely 

nutritional”.     
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Ahlgren, S.S., 

Shultz, J.A., 

Massey, L.K., 

Hicks, B.C. & 

Wysham, C. 

 

(2004), 

USA 

Quality of Life 

Research 

 

Development of a 

preliminary diabetes 

dietary satisfaction 

and outcomes 

measure for patients 

with type 2 diabetes. 

 

Att undersöka typ 2 

diabetes patienters 

upplevelse av att följa en 

dietplan för att behandla 

sin diabetes. 

Frågeformulär 

utformades efter att 

intervju gjorts med två 

fokusgrupper. 239 

personer med diabetes 

typ 2 besvarade denna. 

54 % var kvinnor. 

En majoritet av deltagarna var 

relativt nöjda med hur deras dietplan 

hjälpte dem att äta hälsosamt. 

Barriärer som hindrade deltagna från 

att följa planen var bland annat vid 

stressade situationer. 

Hög 

Ahlin, K. & 

Billhult, A.  

 

(2012),  

Sverige  

Scandinavian Journal 

of Primary Health 

Care 

 

Lifestyle changes – a 

continuous, inner 

struggle for women 

with type 2 diabetes: 

A qualitative study.  

 

Beskriva hur kvinnor med 

typ 2 diabetes hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar. 

Kvalitativ studie med 

djupgående intervjuer 

och fenomenologisk 

innehållsanalys. 

Deltagarna var 10 

kvinnor med 

medelåldern 65 år.    

Resultaten belyser vikten av att 

vårdpersonal bemöter kvinnor med 

typ 2 diabetes med respekt och 

förståelse i den kamp de upplever 

sig genomgå. 
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(2008), 

USA 

Health education & 
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Spousal support and 

food-related behavior 

change in middle-

aged and older adults 

living with type 2 

diabetes. 

 

Studiens syfte var att 

fastställa hur 

äktenskapliga relationer 

påverkade följsamheten 

till hälsosam kost vid typ 

2 diabtes. 

Kvalitativ. 

Ändamålsenligt urval. 

Intervju, fokusgrupper 

där diabetespatienter 

och makar var 

uppdelade. 23 par deltog 

i studien. 

Par upplevde att var dag var en 

oavbruten kamp att leva med 

diabetes.  

Hög 

Booth, A O., 

Lowis, C., 

Dean, M., 

Hunter, S J. & 

McKinley, M 

C. 

 

(2013), 

Nord-Irland 

Primary Health Care 

Research & 

Development. 

 

Diet and physical 

activity in the self-

management of type 

2 diabetes: barriers 

and facilitators 

identified by patients 

and health 

professionals.   

 

Att beskriva olika 

uppfattningar beträffande 

egenvård i form av diet 

och fysisk aktivitet hos 

individer med nyligen (24 

månader) diagnostiserad 

typ 2 diabetes samt 

jämföra dessa med 

vårdpersonalens 

uppfattning. 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupper med 

personer som nyligen 

fått diagnosen typ 2 

diabetes. Deltagarnas 

ålder var 45-73 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer hölls med 

vårdpersonalen, sex 

grupper med totalt 16 

deltagare. 

Barriärer gentemot egenvård vid typ 

2 diabetes identifierades. Det 

framkom bland annat att deltagana 

upplevde det vara svårt att ändra 

etablerade vanor samt att de saknade 

kunskap och motivation till 

livsstilsförändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Tidskrift  
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Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Castro-

Sanchez, A.E. 

& Natividad 

Ávilia-Ortíz, 

M. 

 

(2013), 

Mexiko 

Journal of Nutrition 

Education and 

Behavior:  

 

Changing dietary 

habits in persons 

living with type 2 

diabetes. 

Att beskriva mönster och 

förändringar beträffande 

kosthållningen och ätande 

hos personer med typ 2 

diabetes. 

Kvalitativ studie där 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 21 män och 24 

kvinnor som blivit 

diagnostiserade med typ 

2 diabetes. Grounded 

theory användes vid 

analysen. 

 

De mest utmärkande svårigheterna 

var att kontrollera aptiten, byta ut 

ohälsosamma livsmedel mot mer 

hälsosamma samt att äta med andra. 

Hög 

Fagerli., R. 

Aa., Lien, M. 

E. & Wandel, 

M. 

 

(2005), 

Norge 

 

 

Appetite 

 

Experience of dietary 

adivice among 

Pakistani-born 

persons with type 2 

diabetes in Oslo. 

Syftet med studien var att 

belysa hur personer med 

diabetes från en etisk 

minoritetsgrupp upplevde 

kostrådgivning från norsk 

vårdpersonal. 

 

Tolkande fenomenologi, 

15 pakistanfödda 

personer varav fyra var 

män och 11 var kvinnor. 

Informanterna uttryckte en stor oro 

gällande kostråden. Detta berodde 

på kommunikationsproblem mellan 

patienten och vården. Individernas 

livssituation innebar också 

svårigheter för deras följsamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 



  
 

IV 

Författare, År 

och Land 

Tidskrift  

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Franks, M.M., 

Hemphill, 

R.C.,  Seidel, 

A.J., Parris 

Stehens, M-A, 

Rook, K.S. & 

Salem, J.K.  

 

(2012), 

USA 

Aging & Mental 

Health 

 

Setbacks in diet 

adherence and 

emotional distress: A 

study of older 

patients with type 2 

diabetes and their 

spouses. 

 

Syftet var att beskriva 

patienters svårigheter att 

vara följsam mot 

kosthållning i samband 

med sjukdomsrelaterade 

emotionella svårigheter 

hos typ 2 diabetiker och 

deras respektive. 

Kvantitativ studie där 

115 par bidrog till 

datainsamlingen. 

Stukturerad intervju 

användes och skedde 

hemma hos paren.   

Ungefär 94% av alla patienter hade 

upplevt misslyckande i sin 

kosthållning det första halvåret. Ca 

68% av patienterna upplevde att de 

fick hjälp av sina respektive och ca 

70% av de respektive svarade att de 

försökte hjälpa sina makar att återgå 

till kosten när de upplevde att sina 

respektive upplevde nederlag.   

Hög 

Kneck, A., 

Klang, B. & 

Fagerberg, I. 

 

(2011), 

Sverige 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

 

Learning to live with 

illness: experiences 

of persons with 

recent diagnoses of 

diabetes mellitus.  

Att förstå hur personer 

med nyligen debuterad 

diabetes (två månader) 

upplever sitt liv med 

sjukdomen. 

Innehållsanalys. 

Kvalitativ beskrivande 

studie. 13 personer med 

nyligen diagnostiserad 

diabetes intervjuades 

om sina erfarenheter.   

Resultatet indikerar att personer med 

kort erfarenhet av diabetes erhåller 

kunskap genom personliga resurser 

så som egna erfarenheter och 

självreflektion. 

Hög 
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Författare, År 

och Land 

Tidskrift  

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lawton, J., 

Ahman, N., 

Hanna, L., 

Douglas, M., 

Bains, H. & 

Hallowell, N.  

 

(2008),  

England 

 

Ethnicity & Health 

 

‘We should change 

ourselves, but we 

can’t’: accounts of 

food and eating 

practices amongst 

British Pakistanis and 

Indians with type 2 

diabetes. 

Undersöka hur mat och ätande 

upplevs av indier och 

pakistanier med typ 2 

diabetes. Studien syftar till att 

belysa hinder i samband med 

kostförändringar samt sociala 

och kulturella faktorer som 

kan påverka informanternas 

situation.  

Kvalitativ studie med 

halvstrukturerade intervjuer 

omfattande 23 pakistanier 

och nio indier med typ 2 

diabetes. Av deltagarna var 

15 män och 15 kvinnor i 

åldrarna 33-71 år.  

  

Liknande resultat erhölls oavsett 

härkomst och deltagarna forsatte 

att äta sydasiatisk mat som inte var 

i enighet med den rekomenderade 

diabeteskosten. Informanterna 

beskrev denna mat som 

styrkegivande och skildrade detta 

som kulturmässigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Li, J., Drury, 

V. & Taylor, 

B. 

 

(2013), 

Australien 

Contemporary Nurse. 

'Diabetes is nothing: 

The experience of 

older Singaporean 

women living and 

coping with type 2 

diabetes. 

Studiens syfte var att förstå 

hur äldre kvinnor  från 

Singapore klarade av sin typ 2 

diabetes. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade intervjuer. 

10 deltagare. 

Resultaten indikerar att kvinnor 

med typ 2 diabetes konfronteras 

med fler problem kopplat till sin 

diagnos.  

Hög 
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Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nagelkerk, J., 

Reick, K. & 

Meengs, L. 

 

(2006), 

UA 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

 

Perceived barriers and 

effective strategies to 

diabetes self-

management. 

Syftet var att beskriva 

upplevda barriärer vid 

egenvård hos vuxna med typ 2 

diabetes samt att identifiera 

effektiva strategier. 

Beskrivande studie med 

fokusgrupper med 

sammanlagt 26 personer. 

I resultatet framkom att bristande 

kunskap beträffande egnvård vid 

diabetes ledde till känslor av 

hjälplöshet och frustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Peel, E., Parry, 

O., Douglas, 

M. & Lawton, 

J.  

 

(2005), 

England 

Journal of Health 

Psychology. 

 

Taking the biscuit? A 

discursive approach to 

managing diet in type 

2 diabetes. 

Att beskriva hur individer 

med nyligen diagnostiserad 

typ 2 diabetes hanterar sin 

diet. Studien vill även belysa 

om det föreligger någon 

skillnad mellan hur män och 

kvinnor hanterar sin kost. 

Kvalitativ studie som 

omfattande 40 

nydiagnostiserade typ 2 

diabetiker, 19 kvinnor och 

21 män i åldrarna 21-77 år. 

Det gjordes två upprepad 

intervjuer med sex månaders 

mellanrum. 

Kvinnor upplevde dietrelaterade 

åtgärder som sin individuella ensak 

medan männen ansåg det vara en 

familjeangelägenhet.  

Hög 
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Författare, År 

och Land 

Tidskrift  

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Penckofer, S., 

Estwing 

Ferrans, C., 

Velsor-

Friedrich, B. 

& Savoy, S.  

 

(2007), 

USA  

 

The Diabetes 

Educator  

 

The psychological 

impact of living with 

diabetes: women's 

day-to-day 

experiences. 

  

Undersöka kvinnors 

känslor vid typ 2 diabetes 

i vardagen och hur deras 

livskvalitet påverkades.  

Kvalitativ, narrativ och 

explorativ studie med 

fokusgrupper. 

Deltagarna var 41 

kvinnor i 41-64 års 

ålder. 

  

Kvinnor upplevde depression, ilska 

och ångest vilket hade direkt 

koppling till att ha diabetes vilket 

påverkade deras hälsa.  

Hög 

Vijan, S., 

Stuart, N S., 

Fitzgerald, J 

T., Ronis, D 

L., Hayward, 

R., Slater, S. 

& Hofer, T P.  

 

(2005),  

USA  

Diabetic Medicine: a 

Journal of the British 

Diabetic Association 

 

Barriers to following 

dietary 

recommendations in 

type 2 diabetes. 

Beskriva barriärer hos 

patienter med typ 2 

diabetes relaterat till 

följsamhet gentemot 

kostrekommendationer.  

     

Kvalitativ och 

kvantitativ studie, 197 

deltagare med 

medelåldern 62 år var 

av 132 var män och 65 

kvinnor. Kvantitativa 

frågeformulär skickades 

ut till slumpmässigt 

utvalda patienter. En 

kvalitativ undersökning 

gjordes med sex 

fokusgrupper.  

 

Det fanns flera barriärer gällande 

följsamhet till kostråd, men 

resultatet av studien visade att de 

mest påtagliga var kostnader samt 

kommunikation med vårdpersonal.  

Hög 

 


