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Abstrakt  

 
Titel: Upplevelser av att få diabetes typ 2.  

Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som ständigt ökar och kan leda till många 

olika komplikationer. Att få beskedet om att ha fått en kronisk sjukdom kan tas emot på 

olika sätt. Det kan upplevas helt odramatiskt men också ses som något livshotande och 

medföra att individen drabbas av chock, ökad oro och ångest. Detta i kombination med 

otillräcklig kunskap om sin sjukdom kan innebära att man missköter sin diabetes.  

Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att få ett besked om att de har drabbats av 

diabetes typ 2. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design, med en induktiv ansats. Tio 

informanter som nyligen fått ett besked om att de har diabetes typ 2 intervjuades med 

hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier. De tre 

huvudkategorierna var: Frustration, informanterna kände sig besvikna på läkaren i 

samband med beskedet men lade även stor skuld på sig själva för att de blivit sjuka. 

Rädsla, informanternas otillräckliga kunskap om diabetes typ 2 bidrog till oro, men 

även förnekelse av sjukdomen för att skydda sig själva. Stöd, informanterna blev 

lugnare av att ha en bra relation med diabetessköterskan som hjälpte till med 

information och motivation.  

Slutsats: Med utgångspunkt från resultatet är det viktigt att läkaren har gott om tid att 

ge diagnosbeskedet så att information och möjlighet till reflektion och frågor ges. För 

att upprätthålla patienters motivation till ny livsstil och förbättrad hälsa bör det ges 

möjlighet till tätare besök hos diabetessköterskan.  

 

Nyckelord: Diabetessköterska, Diabetes typ 2, Frustration, Rädsla, Stöd, Upplevelser  
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Abstract 

Title: Experiences of being diagnosed with diabetes type 2. 

Background: Diabetes is a chronic disease that constantly increases and can cause 

several different complications. The news that you have a chronic disease can be 

experienced in different ways. It can be undramatic but also be experienced as 

something life-threatening and cause shock and increased anxiety for the individual. 

This, combined with insufficient knowledge about their disease can lead to mismanage 

of their diabetes. 

Aim: To illuminate patients' experience of getting the message that they have been 

diagnosed with diabetes type 2. 

Method: This study was conducted with a qualitative design, with an inductive 

approach. Ten informants who recently received the message that they have diabetes 

type 2 were interviewed using a semi-structured interview guide. The data were 

analyzed using qualitative manifest content analysis. 

Results: The analysis revealed three main categories and six subcategories. The three 

main categories were: Frustration, the informants felt disappointed with the doctor in 

connection with the news but also put great debt of them self for getting diabetes. Fear, 

the informants’ insufficient knowledge of type 2 diabetes contributed to the anxiety, but 

also denial of the disease to protect them self. Support, the informants became calmer of 

having a good relationship with the diabetes nurse who helped them with information 

and motivation. 

Conclusion: Based on the results, it is important that the doctor has plenty of time to 

give the diagnosis, to inform and give opportunity for reflection and questions. In order 

to maintain patients' motivation to the new lifestyle and improved health, the 

opportunity of more frequent visits to the diabetes nurse should be given. 

 

Keywords: Diabetes nurse, Diabetes type 2, Experiences, Fear, Frustration, Support  
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Tack! 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla informanter som ställt upp i studien. Utan er 

hade det här inte kunnat genomföras. Även ett stort tack till handledaren Ulla Petterson 

för konstruktiv kritik, vägledning och ett stort stöd under hela processen!  
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1 Inledning 

Globalt sett är det ca 9 % som är drabbade av diabetes beräknat år 2014 och siffran 

stiger ständigt. I Sverige har ca 3-4 % av befolkningen diabetes, varav ca 90 % har 

diabetes typ 2. Studier visar att sjukdomen ständigt ökar i Sverige och den är nu en av 

våra stora folksjukdomar. Av dessa 3-4 % är inte prediabetikerna inräknade, vilka har 

en lätt förhöjning av blodsockret och riskerar på sikt att utveckla sjukdomen fullt ut. 

(Nationella Diabetesregistret, 2016). Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom och kan 

medföra olika reaktioner hos den som får diagnosbeskedet. Att inte få kontroll över sin 

sjukdom kan bidra till ökad stress, oro, ångest och skuld hos patienten (Delahanty et al., 

2007). Genom denna studie där författarna får ta del av patientens upplevelse av sitt 

diagnosbesked vid diabetes typ 2 hoppas vi få ny kunskap för att kunna förbättra det 

hälsofrämjande arbetet inom diabetesvården. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes historia 

Första beskrivna fallet av diabetes går långt tillbaka i historien och år 1522 före Kristus 

beskrivs patienter med insulinbrist som inte kunde botas utan avled. I Indien 600 år före 

Kristus beskrevs diabetes med symtom som svaghet, viktförlust, stor törst och ökade 

urinmängder. Diabetes som på latin heter Diabetes Mellitus kallades tidigare för 

sockersjuka där ordet diabetes är hämtat från grekiskan (diabainein) och betyder ”Något 

som strömmar genom kroppen” med ökad urinmängd. Ordet Mellitus är tillägget som är 

hämtat från Latin och betyder honungssöt då forskare kom på att smaka på urinen hos 

de patienterna som uppvisade diabetesbesvär. Det framkom då att urinen smakade sött. 

(Mulder, 2012). 

 

2.2 Diabetes typ 2 

Skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 är att det vid diabetes typ 1 krävs livslång 

insulinbehandling då dessa patienter helt saknar egen insulinproduktion. Vid diabetes 

typ 2 ses istället högt blodsocker på grund av nedsatt insulinproduktionen och 

insulinresistens. Dessa patienter får ofta vid debut en bättre kosthållning och ökade 

motionsvanor som behandlingsmetod. Vid en graviditet kan kvinnan även drabbas av 

graviditetsdiabetes som efter graviditeten kan stanna kvar eller försvinna. Om 
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diabetesen försvinner finns det en ökad risk att dessa patienter senare i livet drabbas av 

en diabetes typ 2 (World health organization, 2016).  

 

Ärftligheten har i forskning varit en faktor som bevisats orsakat diabetes typ 2. Andra 

faktorer som troligen påverkar men ännu inte har kunnat bevisas är högt blodtryck, 

övervikt, ålder och rökning (Nationella Diabetesregistret, 2016). 

 

Symtom vid diabetes typ 2 är trötthet, andedräkt som luktar aceton, ökad törst, ökade 

urinmängder, viktförlust, stickningar i extremiteter samt dimsyn (World health 

organization, 2016). Dessa symtom är individuella och somliga patienter har aldrig 

reflekterat över att de har något av dessa symtom då sjukdomen kan verka i tystnad. 

Med avsaknad av symtom kan ett diabetesbesked som fås i samband med en 

rutinmässig hälsokontroll ge en chock då personer med diabetes själva upplever sig 

friska (Johansson, Almerud Österberg, Leksell & Berglund, 2015). En obehandlad eller 

dåligt behandlad diabetes ger ökad risk för komplikationer. De delas in i mikrovaskulära 

och makrovaskulära komplikationer, där synpåverkan, hjärtsjukdomar, njurpåverkan 

och svårläkta bensår tillhör de vanligaste (Ha, Hu, Petrini & McCoy, 2014).  

 

2.3 Att få besked om en kronisk sjukdom 

Att få eller ge tråkiga eller dåliga besked är något som de flesta människor får erfara 

under livets gång. Läkaren som ger beskeden har oftast fokus på frågor som rör diagnos 

och behandling, medan patienter lägger större vikt på bemötande och relation (Kutze, 

Woolf, Gilchrist, Engel & LaVeist, 2004). Bemötande och relationer är dock ingenting 

som prioriteras eller praktiseras i större utsträckning under läkarutbildningen 

(Rosenbaum, Ferguson & Lobas, 2004). En del patienter kan känna att de fått 

otillräcklig information trots att läkaren anser sig varit tydlig. Detta kan bero på läkarens 

sätt att informera eftersom både den verbala och den icke-verbala informationen spelar 

roll. Här spelar bland annat läkarens fysiska position in, alltså om informationen getts i 

sittande, stående eller om läkaren gått omkring samtidigt som beskedet har getts, men 

även plats och tidpunkt spelar roll för hur patienten upplever beskedet att få sin diagnos 

(McCulloch, 2004). Det skiljer sig åt hur patienter reagerar på att få besked om en 

diagnos. En del önskar adekvat information om sjukdomen så att de själva kan söka mer 

information på egen hand. Andra tycker att informationen kan vara hotfull och 

stressande och hanterar ofta sjukdomsbeskedet genom förnekelse (Lökk, 2005). 
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Upplevelsen av att få sin diabetes typ 2- diagnos kan ses som en naturlig del av sitt 

åldrande men även som något sjukligt och avvikande. Att få diagnosen kan därför vara 

allt från helt odramatiskt till att ses som något livshotande. Tidigare studier har visat att 

patienter som är oförberedda på att få sin diabetes typ 2 diagnos har en ökad känsla av 

att förlora kontrollen över sin situation och att det är en känslomässig situation som är 

svår att bemästra. Patienten hamnar ofta i konflikt med sig själv och sina känslor vilket 

ofta bidrar till förnekelse. Hur patienten fått sin diagnos och hur det besöket uppfattades 

samt följdes upp, har visat sig ha stor betydelse för patienten (Hörnsten, Sandström & 

Lundman, 2004; Svenningsson, Gedda & Marklund, 2010). 

 

2.3.1 Krisreaktion  

Att få ett besked om att ha diabetes innebär för de allra flesta en chock som i sin tur kan 

leda till en krisreaktion. En förändring behöver göras i livet men även självbilden ändras 

och det för många tunga beskedet påverkar patienternas psykiska mående. En kris kan 

beskrivas i olika faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Faserna beskrivs ofta som att de följer efter varandra, men i själva 

verket sker en pendling fram och tillbaka mellan olika faser. Det första stadiet är 

chockfasen, där många försöker skydda sig själva genom att intala sig att sjukdomen går 

över eller kanske inte alls har drabbat dem. I chockfasen upplevs ofta inre kaos och det 

är svårt att ta in information. Chockfasen brukar vara i alltifrån ett par minuter upp till 

någon vecka, men vanligast är att den håller i sig i ett par timmar (Cullberg, 2006; 

Storstockholms diabetesförening, 2015).  

 

I reaktionsfasen brukar insikten om vad som faktiskt har hänt starta och den psykiska 

smärtan kan då också träda fram. Ofta framkommer det känslor som ilska och sorg och 

många upplever skuld. Tankarna i den här fasen är ofta ologiska med olika icke 

relevanta förklaringar till varför människan drabbats. Den här fasen brukar vara i fyra 

till sex veckor och under tiden minskar förnekandet (Cullberg, 2006; Storstockholms 

diabetesförening, 2015). 

 

I nästa fas, bearbetningsfasen bearbetas det som hänt för att sedan kunna acceptera sin 

diagnos. Det som tidigare var självklart omvärderas och planering framåt utifrån de nya 

förutsättningarna inleds. I denna fas finns en större mottaglighet för information och råd 
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Bearbetningsfasen är ofta fylld av blandade känslor där det är lätt att pendla mellan 

glada dagar och mer sorgsna dagar, dock ser ofta människan livet lite ljusare här 

(Cullberg, 2006; Storstockholms diabetesförening, 2015).  

 

Den sista fasen, som kallas nyorienteringsfasen, är den slutliga återhämtningen. Här 

kommer en starkare självkänsla och kontroll över sitt nya liv där patienten lever 

tillsammans med sin diabetes och inte emot den. En risk är dock att patienten fastnar i 

bearbetningsfasen då diabetes ofta förnekas eftersom patienten inte tydligt upplever 

symtom. Då kan ett kontrollbehov träda fram istället för att utveckla sin motivation för 

att kunna bemästra att leva med sjukdomen (Cullberg, 2006; Storstockholms 

diabetesförening, 2015). 

 

2.3.2 Psykisk ohälsa och dess samband med diabetes 

Tidigare studier av diabetes har som bifynd visat samband med psykisk ohälsa, det har 

dock inte framkommit varför patienten upplever sig deprimerad (Chang, Grandinetti, 

Haynes & Kaholokula, 2003). Missförstånd uppstår lätt för patienter om de bara får sitt 

besked om att de har diabetes och kommer att bli kallade till en diabetessköterska inom 

två månader och sedan skickas hem utan mer information om vad som kommer att 

hända i deras liv, ibland får de lite kostråd men inget mer. Detta kan i sin tur leda till att 

patienterna känner sig osäkra och rädda inför en sjukdom de inte vet så mycket om och 

de kan då utveckla depressiva besvär (Holmström & Rosenqvist, 2005). En studie av 

Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström (2005) visar att patienter upplever att de blir 

dåligt bemötta vid sina diabetesbesök där de känner sig underlägsna och till besvär när 

de har mycket frågor om sjukdomen och hur det kommer att påverka det dagliga livet 

för dem (ibid.). En annan studie visar att många diabetespatienter upplever sina besök 

som positiva där de kände stöd och hade bra kontakt med diabetesteamet. Detta ledde då 

till att de hade en positiv känsla inför att ändra sina livsstilsvanor och att de upplevde en 

bättre hälsa fysiskt och psykiskt än innan de fick diabetesdiagnosen (Malpass, Andrews 

& Turner, 2008). 

 

2.4 Distriktssköterskans roll inom diabetesvården 

Som distriktssköterska är det viktigt att arbeta efter de nationella mål där det ingår att 

främja hälsa och förebygga sjukdom och lidande genom att motivera patienterna till en 

sundare livsstil (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Inom diabetesvården är 
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det viktigt att arbeta i multiprofessionella team kring patienten. Teamet består oftast av 

en läkare, diabetessköterska, dietist, fotvårdsspecialist och ibland en kurator/psykolog 

(Socialstyrelsen, 2014). Tillsammans med teamet och i samförstånd med patienten skall 

det sättas upp mål för behandling i enlighet med patientens egna önskemål då det kan 

minska risken för att patienten drabbas av komplikationer samt att patienten upplever ett 

ökat välbefinnande och minskat lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Som 

distriktssköterska är det enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) viktigt att 

vara tydlig med patientens egenansvar i sjukdomen och motivera patienten till en 

sundare livsstil. Som distriktssköterska finns ett ansvar att ha kunskaper i pedagogisk 

lärande och kunna förmedla detta till sina patienter för att anpassa en individuell 

läroplan utefter dennes unika behov av kunskapsutbildning (ibid.). 

 

Distriktssköterskan skall arbeta och utöva sin kunskap efter evidensbaserad vetenskap 

samt beprövad erfarenhet. Då diabetes påverkar hälsan både fysisk, psykiskt och socialt 

är det viktigt att finnas som ett stöd för patienten och få denne delaktig i sin vård och 

behandling (Macdonald et al., 2013). I en tidigare studie har det framkommit att 

patienterna känner förtroende för distriktssköterskan och dennes kompetens kring deras 

diabetessjukdom. De är nöjda med sina diabeteskontroller där de får lättförståelig 

information och rådgivning i hur de bäst tar hand om sin hälsa (Lawton, Rankin, Peel & 

Douglas, 2009). Genom att motivera patienter som har fått en diabetes typ 2-diagnos till 

en förändrad livsstil med ökade motionsvanor samt en mer hälsosam kosthållning med 

mer grönsaker och mindre kolhydrater kan blodsockernivån normaliseras och riskerna 

för komplikationer minskas. Vanliga frågor som tas upp av diabetessköterskan vid ett 

första besök är kosthållning, motionsvanor, alkoholintag samt tobaksvanor där rökstopp 

är att föredra då rökningen i sig ökar riskerna ytterligare för komplikationer vid en 

diabetesdiagnos (International Diabetes Federation, 2015; SBU, 2010). Det är av största 

vikt att i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen hjälpa patienter tillbaka till så god 

hälsa som möjligt och tillgodose patientens unika livsvärld (SFS, 1982:763; Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

2.4.1 Vårdrelation 

Som distriktssköterska är det viktigt att skapa en god vårdrelation med patienten. Detta 

kan enligt Eriksson (1994) skapas med en vårdgemenskap när både patient och 

distriktssköterska har ett gemensamt intresse av att hjälpa patienten. Den vårdande 
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relation som uppstår kan genom bådas samspel bidra till en relation som utgör grunden 

för vårdandet och som ger förutsättningar för att upprätthålla patientens värdighet. 

Watson (2002) menar att när vårdandet uttrycks i en relation mellan patient och 

distriktssköterska skapas möjligheten för hälsa. För att relationen ska bli vårdande och 

ha en positiv betydelse för patientens hälsa krävs hög kompetens och kapacitet på 

distriktssköterskans sätt att skapa vårdande relationer (Eriksson, 1994: Watson, 1988).  

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdrelation kan vara från ett par minuter 

lång till att sträcka sig över lång tid. Den korta relationen kan vara ett möte med en 

läkare på en mottagning medan de längre kan sträcka sig med regelbundna kontakter 

över flera år. Oavsett omfattning så handlar en vårdrelation om att skapa ett vårdande 

möte som stöder patientens hälsoprocesser. Även om de flesta yrkesverksamma inom 

vården har ambitionen att ge god vård kan vårdrelationen mellan vårdpersonal och 

patient bli fel och vården blir då inte längre vårdande. Har vårdpersonalen svårt att 

lyssna av patientens erfarenheter, berättelser eller nuvarande situation kan 

vårdrelationen skapa ett vårdlidande. Det är ofta bristen på tid som bidrar till att den 

vårdande relationen inte blir optimal (ibid.). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin skildrar patientens egna sätt att förstå och uttrycka sin existentiella 

värld och genom livsvärldsteorin framhävs alla patienters specifika upplevelser och 

erfarenheter. Vårdvetenskapens mål är att få fram ny kunskap om hälsa och vårdande 

samt att bearbeta den för att patienterna ska få den bästa tänkbara vården (Dahlberg, 

2014; Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att komma så långt som möjligt i förståelsen av hälsa måste vårdgivaren bejaka 

patientens livsvärld. Med vårdvetenskapen som grund har vårdgivaren inriktning på 

patienten för att finna förståelse för hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs 

och berör patienten i sitt livssammanhang. För att optimal vård ska uppnås krävs att 

vårdgivaren har adekvat kunskap om varje patients egna unika upplevelse av hälsa och 

välbefinnande och dess betydelse för denne. När vårdaren inte har förståelse och klarar 

av att möta livsvärlden är det inget vårdvetenskapligt vårdande. Genom att som 

vårdgivare använda livsvärlden som grund i alla vårdande sammanhang kan det fungera 

som ett verktyg för att hjälpa patienten att finna en balans mellan rörelse och vila och då 
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uppnå en hälsosam livsrytm. Det är i livsvärlden som vårdandet måste börja och 

därifrån som hälsokraften måste komma. Med hjälp av livsvärlden kan vårdgivaren 

återställa patientens livskraft och finna balans i patientens mening och sammanhang.     

Livsvärldsteorin har valts som teoretisk referensram till den här uppsatsen eftersom 

varje upplevelse är unik och genom livsvärlden förstås världen som den erfars vilket gör 

den högst personlig och unik för varje enskild patient. Med livsvärlden som grund kan 

kroppen ses som något subjektivt, något som har erfarenheter och som är ”levd”. 

Kroppen ses som något fyllt av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3 Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en av de största folksjukdomarna i Sverige och som ökar ständigt. Att 

få besked om att ha en kronisk sjukdom kan bidra till en krisreaktion med ökad stress, 

oro och ångest. En krisreaktion kan bidra till att patienten missköter sin sjukdom och 

drabbas av diabeteskomplikationer. Diabeteskomplikationer ger ett onödigt lidande för 

patienten och kan även orsaka en stor kostnad för samhället om exempelvis ett bensår 

uppstår och behöver läggas om flera gånger i veckan med dyrt material och 

personalkostnad (Delahanty et al., 2007; Goldney, Fisher, Phillips & Wilson, 2004; 

Chang, Grandinetti, Haynes & Kaholokula, 2006). Som distriktssköterska är det viktigt 

att arbeta efter de nationella mål där det ingår att främja hälsa och förebygga sjukdom 

och lidande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Tidigare forskning kring hur 

det upplevs av patienten att få ett besked om att ha fått diabetes typ 2 är begränsad. Med 

denna studie hoppas författarna kunna identifiera patienternas upplevelser och att det 

insamlade materialet i framtiden skall kunna leda till förbättringar inom vården som då 

kan främja patientens fysiska, psykiska och sociala hälsa på både kort och lång sikt.  

 

4 Syfte 

Att belysa patienters upplevelse av att få ett besked om att de har drabbats av diabetes 

typ 2. 
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5 Metod 

5.1 Design 

Den här studien utformades utifrån kvalitativ design med en induktiv ansats då syftet 

var att fånga patienternas upplevelse av att få diabetes typ 2. Intervjuer med informanter 

som har diabetes typ 2 genomfördes med hjälp av en på förhand utarbetad 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Kvalitativ design är effektiv att använda när 

forskning görs av upplevda erfarenheter, känslor och tankar (Polit & Beck, 2012). Vid 

en induktiv ansats samlas data in från empirin (ibid) och enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är det lämpligt att välja en induktiv ansats när forskning görs om 

människors upplevelser.  

 

5.2 Urval 

I denna studie användes ett ändamålsenligt urval, ett urval som innebär att forskarna 

avsiktligt och noggrant valt ut informanterna som bäst kan svara an på forskningens 

syfte (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier i studien var informanter som de senaste 

18 månaderna fått beskedet att de fått diabetes typ 2. Personer med någon form av 

minnessvikt samt svårigheter att uttrycka sig exkluderades. Författarna har även valt att 

exkludera informanter under 18 år (SFS 2003:460). Urvalet bestod av tio informanter, 

sju kvinnor och tre män som var i åldrarna 46-66 år, med ett medelvärde på 55,3 år. 

Informanterna hade haft diagnosen i 7-18 månader med ett medelvärde på 11,2 

månader. 

 

5.3 Datainsamling 

Ett informationsbrev (Bilaga 2) med beskrivning av studiens syfte och genomförande 

skickades via e-post till verksamhetschefer vid sex hälsocentraler i södra Sverige med 

förfrågan om tillåtelse att genomföra studien samt vidarebefordran till 

distriktssköterskor ansvariga för patienter som har diabetes typ 2. De diabetessköterskor 

som hjälpte till skickade kontaktuppgifter på de informanter som ville delta och 

författarna tog själva kontakt med dessa för att ge mer muntlig information samt 

bestämma tid och plats för intervjun om de fortfarande hade viljan att delta. Detta 

resulterade i fyra patienter som önskade delta i studien. Författarna tog även kontakt 

med en diabetesförening och presenterade studien på deras årsmöte. Informationsbrev 
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delades ut och kontaktuppgifter togs till de som önskade att delta vilket resulterade i att 

sex informanter anmälde intresse att delta. Information samt kontaktuppgifter till 

författarna spreds även via sociala medier på Facebook genom diabetesföreningens sida, 

detta resulterade dock inte i någon informant till studien.  

 

De informanter som hade intresse av att delta i studien fick i lugn och ro läsa igenom 

det informationsbrev författarna skrivit till informanterna (Bilaga 3) som innehöll 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt, tidsåtgång samt valfriheten att delta 

och avbryta intervjun när som helst om informanten inte ville fullfölja. Innan 

intervjuerna kunde börja samlades ett skriftligt samtycke in från varje informant (Bilaga 

4) Intervjuerna genomfördes individuellt och ägde rum på en plats som informanterna 

själva varit med och valt då Polit och Beck (2012) menar att en trygg och gärna tyst 

miljö är den mest optimala plats att ha intervjuer på. Samtliga informanter valde att bli 

intervjuade i sitt hem. Intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans och 

utgick ifrån den tidigare utformade intervjuguiden. Samma frågor ställdes till samtliga 

informanter och följdfrågor användes för att få en djupare innebörd i vissa frågor (Polit 

& Beck, 2012). Frågeföljden anpassades efter hur varje intervju fortskred. Danielsson 

(2012) menar att vid en semistrukturerad intervju möjliggörs det att de öppna frågorna 

kommer utan inbördes ordning och kan anpassas efter vad som framkommer under 

intervjuns gång. Efter informanternas godkännande spelades samtliga intervjuer in för 

att ingen viktig information skulle tappas bort. Alla intervjuer genomfördes med båda 

författarna på plats, en av författarna höll i intervjuerna medan den andra skötte 

inspelningen samt kunde vid behov ställa någon följdfråga. Intervjuerna varade mellan 

20-45 minuter med ett medelvärde på 32 minuter. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys används framför allt inom beteendevetenskapen, humanvetenskapen och 

vårdvetenskapen för att hantera stora mängder data och fokuserar på att tolka texter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna 

för att få en större uppfattning av helheten innan de meningsbärande enheterna 

plockades ut (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De transkriberade intervjuerna 

skrevs ut och varje intervju färgades med varsin färg. Utsagor som motsvarade syftet 
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klipptes ut och med hjälp av färgkoderna visste författarna vilka meningar som tillhörde 

vilken intervju. Meningsbärande enheter är en del av texten som utgör grunden för 

analysen. Dessa minskas sedan ner till kondenserade meningar, vilket gör texten kortare 

och mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bibehålls och inget väsentligt 

försvinner. Det kondenserade materialet kodas sedan, vilket innebär att varje 

meningsenhet får en kort beskrivning av dess innehåll. Kodning innebär att texten 

abstraheras för att sedan lyftas till en högre nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Flera likvärdiga koder bildade sedan utifrån likheter och skillnader 

underkategorier och till sist kategorier. Enligt Kristensson (2014) bör analysen 

redovisas i en tabell för att påvisa tillvägagångssättet. Exempel på tillvägagångssätt ges 

i tabell 1. Vid en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva variationer, dvs. 

likheter och skillnader i det som framkommit i de olika intervjuerna. Skillnaderna och 

likheterna uttrycks i olika kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel från dataanalysen. 

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

mening 
Kod Underkategori Kategori 

Jag kände mig ganska dålig 

och arg på mig själv att jag 

inte hade gjort en större 

kraftansträngning med mina 

kost och motionsvanor 

tidigare i mitt liv. Jag tänkte 

om större ansträngningar från 

mig hade kunnat skjuta upp 

min diabetes flera år till… 

Arg på mig själv att 

jag inte gjort en 

större 

kraftansträngning 

med mina kost och 

motionsvanor 

tidigare i mitt liv. 

Skuldbelägger 

sig för 

tidigare 

ohälsosam 

livsstil 

Att känna 

skuld 

Frustration 
Läkaren verkade stressad och 

hade inte avsatt så mycket tid 

för mig, vilket innebar att jag 

i princip fick min diagnos och 

gick därifrån… 

Läkaren hade inte 

avsatt så mycket tid. 

Fick min diagnos 

och gick därifrån 

Känner sig ej 

prioriterad 

Besvikelse 

Jag hade önskat att få träffa 

diabetessköterskan snabbare 

för att slippa all oro… 

Önskat snabbare 

besök hos 

sköterskan för att 

slippa oro 

Lång tid 

mellan besök 

bidrar till oro 

Jag ville inte erkänna för mig 

själv att jag hade fått diabetes 

och jag försökte till en början 

att inte tänka på det alls utan 

att leva på som vanligt. När 

jag tänkte på det så blev jag 

rädd och fick ångest över att i 

framtiden drabbas av 

diabeteskomplikationer... 

Ville inte erkänna 

för mig själv att jag 

hade fått diabetes. 

När jag tänkte på 

det blev jag rädd 

och fick ångest. 

Förneka för 

att slippa 

jobbiga 

känslor och 

tankar 

Förnekelse 

Rädsla 

Jag visste egentligen inte så 

mycket om diabetes, men när 

jag började kolla runt på 

internet så blev jag oroad för 

min hälsa… 

Visste inte så 

mycket om 

diabetes. Av 

Internet blev jag 

oroad för min hälsa 

Okunskap 

leder till oro 

Oro och 

ovisshet 

Vi försökte sätta upp mål på 

hur jag skulle lyckas med min 

träning och kost på bästa sätt 

för mig. Det kändes som att vi 

var ett team tillsammans och 

efter det besöket kände jag 

min väldigt motiverad… 

Kändes som att vi 

var ett team och 

efter besöket kände 

jag mig motiverad 

Arbeta som 

ett team ger 

motivation 

Motivation 

Stöd 

Efter besöket hos 

diabetessköterskan kändes allt 

lite lättare och jag visste vart 

jag skulle vända mig om jag 

hade fler frågor… 

visste vart jag skulle 

vända mig om jag 

hade fler frågor 

Veta vart man 

ska vända sig 
Trygghet 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär att under hela uppsatsprocessen ha ett etiskt förhållningssätt och 

att regelbundet reflektera över planeringen, innehållet och rapporteringen relaterat till 

etiska lagar och riktlinjer (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska huvudkrav när det gäller forskning. 

Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet och alla dessa krav har efterföljts i denna studie. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera varje informant om vilken roll de har i projektet och 

vilka villkor som gäller för informanten. Information ska även ges om informantens 

frivillighet att delta samt rätten att avbryta sin medverkan även efter start. Detta gjordes 

i denna studie både skriftligt via informationsbrev och sedan även muntligt för att 

upprepa informationen för informanten och då se att hen har förstått informationen rätt. 

Vid samtyckeskravet ska forskaren alltid få ett samtycke av informanten att medverka i 

studien. Samtycket att delta i studien dokumenterades i form av ett svarsbrev som 

informanten fick läsa igenom och skriva under. I svarsbrevet står det dokumenterat 

studiens syfte, hur informationen kommer att användas samt frivilligheten att delta och 

möjligheten att kunna avbryta intervjun när som helst. Vidare skriver Vetenskapsrådet 

(2002) att konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. All data ska 

vara anonym och alla andra uppgifter ska avidentifieras samt bevaras på en plats som 

endast forskaren har tillgång till. När intervjuerna i studien transkriberats ordagrant har 

inspelningarna förvarats i ett låst skåp. Ingen identitet har skrivits ner i det utskriva 

materialet och resultatet presenteras så att ingen informant skall kunna identifieras. 

Endast författarna som genomför studien samt handledaren och eventuellt examinatorn 

kommer att ha tillgång till materialet. Slutligen innebär nyttjandekravet att data som 

samlats in från enstaka informanter endast får användas i den avtalade forskningsstudien 

och inte i något annat sammanhang (ibid.). Detta var informanterna i studien medvetna 

om både skriftligt och muntligt att deras intervju endast kommer användas i denna 

studie.  

 

Sandman och Kjellström (2013) menar att intervjuer kan innebära att man får en mer 

nära kontakt med forskningsdeltagarna jämfört med de studier då enkäter används och 

att informanter kan känna sig påverkad och anpassa svar efter vad han eller hon tror att 
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forskaren vill höra. Författarna till den här studien har därför valt att exkludera 

informanter som har en redan etablerad relation eller kontakt med någon av dem. 

 

Nyttan med studien är förhoppningsvis att förbättra handhavandet av patienter med 

nydebuterad diabetes typ 2 och eliminera de faktorer som eventuellt påverkar patientens 

mående negativt. Risken som författarna ser med den här studien är att det berör 

känsliga och möjligtvis obearbetade känslor hos informanterna. Författarna är medvetna 

om att det finns en risk att det blir emotionellt påfrestande för informanterna. Om 

informanterna önskade vidare samtal om de känslor och tankar som framkommit under 

intervjun erbjöds hjälp av författarna att ta kontakt med rätt profession. En etisk 

egengranskning gjordes utifrån Etikkommittén sydosts mall för egengranskning (Bilaga 

5). Efter egengranskningen framkom osäkerhet på en utav frågorna vilket resulterade i 

att studien lämnades in för etikprövning av Etikkommittén sydost, som inte såg några 

etiska hinder för studiens genomförande (Bilaga 6). Etisk prövning görs för att skydda 

den enskilda individen och dess människovärde vid forskning som berör människor. 

Endast forskning som kan utföras med respekt för människovärdet godkänns (Sandman 

& Kjellström, 2013). 

 

6 Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de tre kategorier och sex underkategorier som framkom 

under dataanalysen. Under varje kategori finns utvalda citat som belyser det resultat 

som framkommit. Citaten är numrerade från ett till tio och varje siffra är knuten till en 

informant. En översikt av kategorier och underkategorier som framkom under 

dataanalysen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Redovisning av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Frustration 
Besvikelse 

Att känna skuld 

Rädsla 
Oro och ovisshet 

Förnekelse 

Stöd 
Trygghet 

Motivation 
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6.1 Frustration 

6.1.1 Besvikelse 

De flesta informanter upplevde att tiden hos läkaren var alldeles för begränsad och att 

informationen om diagnosen inte var tillräcklig. Detta bidrog till att de kände sig 

bortprioriterade och inte tillräckligt värda. Informanterna beskrev hur det borde ha 

avsatts mycket mer tid när en läkare ska ge sin patient ett besked om att de har en 

kronisk sjukdom som de nu ska leva med resten av sina liv. En del informanter 

upplevde sig vara i en liten chock när de fick sitt besked och att de var mycket besvikna 

över att läkaren inte där och då gav dem mer tid och utrymme för att ställa frågor och få 

smälta sitt sjukdomsbesked.  

 

”Läkaren verkade stressad och hade inte avsatt så mycket tid till mig, vilket innebar att 

jag i princip fick min diagnos och sedan gick därifrån.” (4) 

 

Några av informanterna upplevde en stor besvikelse över att ha fått beskedet över 

telefon eller via brev. Det kändes opersonligt och oprofessionellt att inte få 

sjukdomsbeskedet öga mot öga och att de inte fick tillfälle att ställa frågor när besked 

gavs via brev. Ett fåtal av informanterna kände sig underlägsna, maktlösa och dömda 

som om det var deras fel att de fått diabetes. Detta påverkade deras psykiska mående 

negativt och de kände sig besvikna över att inte våga ställa sina frågor som de 

egentligen önskade få svar på. Samtliga informanter upplevde att tiden mellan 

diagnosbeskedet och första besöket hos diabetessköterskan var för lång. Under denna 

tid uppkom många frågor vilket de flesta påstod hade kunnat undvikas av mer 

information av läkaren eller ett snabbare besök hos diabetessköterskan. 

 

”Jag hade önskat att få träffa diabetessköterskan snabbare för att slippa all oro, 

läkaren sa ju som sagt inte så mycket utan mer konstaterade att ’du har diabetes’, 

punkt.” (6) 

 

6.1.2 Att känna skuld 

Det framkom tydligt av samtliga informanter att de hade upplevt skuldkänslor och 

anklagat sig själva för att ha blivit drabbade av diabetes. Anledningen till att de 

upplevde skuld berodde på att de inte hade tränat så mycket som de hade önskat samt 

inte ätit en så hälsosam kost som de ansåg att de borde ha gjort. Känslan av skuld gjorde 
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att informanterna mådde mycket dåligt och kände sig nedstämda vilket i några av fallen 

ledde till att de sjukskrev sig från jobbet. De hade mycket tankar om hur arbetskollegor, 

vänner och bekanta skulle ta beskedet om att de hade fått diabetes, om de skulle se ner 

på dem och tänka att det var deras egna fel på grund av dålig kost eller brist på motion 

som lett till att de fått diabetes.  

 

”Jag sjukskrev mig från jobbet första veckan. Mådde inte bra alls psykiskt och kände att 

jag var dum som inte har ätit nyttigare mat och tränat mer. Vad ska alla i min 

omgivning tänka om mig. ” (9) 

 

Samtliga upplevde diagnosen som en bestraffning för deras osunda leverne och att de 

var mycket besvikna och arga på sig själva som inte tagit tag i sina kost- och 

motionsvanor tidigare i livet. Många informanter fick höra på sina besök hos läkaren att 

de skulle gå ner mycket i vikt då det skulle sänka deras långtidssocker. Detta gjorde att 

de anklagade sig själva för att inte ha gått ner i vikt tidigare. Det fick även 

informanterna att fundera på hur de kanske skulle ha kunnat undvika en diabetesdiagnos 

i flertalet år om de bara hade gått ner i vikt tidigare.  

 

”Läkaren sa till mig att om jag skulle gå ner 10 kg i vikt så kommer mitt Hba1c bli 

mycket bättre och ligga på en låg nivå. När han sa det till mig så kände jag mig 

skamsen som inte hade gått ner i vikt tidigare. Hade det i så fall gjort att jag sluppit 

diabetes i 10 år till. ” (2). 

 

6.2 Rädsla 

6.2.1 Oro och ovisshet 

Informanterna beskrev att de obesvarade tankar och frågor som de bar med sig bidrog 

till en oro om framtiden. En del beskrev det som att de hamnade i en kris. Många 

upplevde att okunskapen om diabetes och tankar kring konsekvenser skapade sömnlösa 

nätter och en ovisshet om vilket liv som väntade. Informanterna upplevde att de lätt 

tänkte de värsta tankarna innan de lärde sig mer om sjukdomen och de förebyggande 

åtgärder och egenvård som de kunde göra själva för att undvika komplikationer. Många 

som hade brist på kunskap om diabetes sökte information själva via internet, vilket ofta 

bidrog till en ökad oro då man fastnade på sidor som beskrev samt visade bilder på 

svåra komplikationer av diabetes med svåra fotsår och amputerade fötter. En del 
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informanter upplevde en oro av att bli begränsade i sina liv om de skulle behöva bli 

beroende av att konstant ha kontroll på sitt blodsocker och ta sprutor flera gånger om 

dagen. Ett fåtal uttryckte även en oro och rädsla för nålar och att de i framtiden kanske 

skulle behöva ta sprutor med insulin. Några informanter beskrev en oro över sina barn 

och barnbarn och att de i framtiden också skulle få diabetes då ärftligheten är påvisad 

för diabetes typ 2. 

 

”Det kändes som att jag hamnade lite i en kris i livet när jag gick därifrån med alla 

obesvarade tankar om diabetes och en rädsla om vad det kommer innebära för mig och 

min familj. Jag var väldigt rädd för framtiden och tänkte på alla komplikationer man 

kan få av diabetes” (8) 

6.2.2 Förnekelse 

Det framkom av flertalet informanter hur de hade svårt att ta till sig beskedet om 

diabetes. De förnekade för sig själva att de hade sjukdomen då de inte upplevde några 

som helst symtom på att vara sjuka. Att behöva ändra livsstil och äta mindre kolhydrater 

upplevdes som betungande och svårt då det skulle minska deras glädje till mat och 

måltider. En annan anledning till att de förnekade sin sjukdom berodde på att de inte 

ville tänka på eventuella komplikationer som diabetes kan ge. Många tänkte att 

komplikationer drabbar bara andra och inte mig.  

 

”Jag ville inte inse sanningen att jag nu hade en sjukdom jag skulle bära med mig hela 

livet. Det blir ju inte lika kul att laga mat när jag inte får äta allt jag vill längre. ” (10). 

 

Informanterna upplevde det som ett psykiskt försvar att förneka sjukdomen eftersom de 

upplevde sig må sämre när de började acceptera sin diagnos. Genom att inte tänka eller 

känna efter kunde de låtsas som att de var helt friska och fria att äta vad de ville och inte 

alls behöva röra mer på sig. När de slutade förneka för sig själva var det många av 

informanterna som själva tog kontakt med psykolog eller samtalsterapeut för att kunna 

känna sig tillfreds med sin diagnos, tänka mer positivt samt vilka bra effekter det kunde 

ha på deras liv genom att äta och motionera på ett mer hälsosamt vis. 

 

”Jag ville inte erkänna för mig själv att jag var diabetiker då det fick mig att må dåligt 

och känna mig deprimerad. När jag till slut insåg min situation bokade jag tid hos en 

psykolog för att kunna må bra igen.” (5) 
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6.3 Stöd 

6.3.1 Trygghet 

Upplevelsen av trygghet infann sig hos större delen av informanterna när de fått träffa 

en diabetessköterska. De kände sig lugnare och mer tillfreds efter sitt första samtal med 

diabetessköterskan. Under sina besök fick de lättförståelig och bra information om 

diabetes och vad de skulle tänka på för att minimera risker för komplikationer och 

dylikt. Den rädsla som de tidigare känt minskade och de kände sig stöttade av 

diabetessköterskan, samt upplevde sig mer positiva till att göra större 

livsstilsförändringar för att hålla sitt blodsocker på en bra nivå. Många av informanterna 

satte tillsammans med sin diabetessköterska upp gemensamma mål för blodsockret, 

viktnedgång eller förändrade kostvanor vilket informanterna upplevde som väldigt 

positivt. En informant upplevde dock första mötet med diabetessköterskan som mycket 

negativt. Detta då kontakten dem emellan inte kändes bra och hen kände sig nedtryckt 

och illa till mods och upplevde att sköterskan hade en överlägsen stil och makt. 

Informanten bytte sedan diabetessköterska och har efter det varit mycket nöjd med sina 

besök och var trygg i att alltid veta vart det gick att vända sig med frågor och 

funderingar.  

 

”Vi klickade inte alls. Det kändes som att hon såg ner på mig och tyckte att jag var 

mindre värd än henne. Jag var redan i en kris i mitt liv och det besöket gjorde ju inte 

saken bättre för mig.” (8) 

 

Informanterna beskrev även trygghet över att ha vänner och bekanta som hade diabetes. 

De kunde ringa eller träffa dem när frågor som rörde diabetes uppstod. De upplevde 

även stöd i att inte vara ensamma i sin situation och kunde jämföra och diskutera olika 

erfarenheter kring diabetes med sina vänner. Några informanter berättade att deras barn 

hade varit en stor resurs för dem och hjälpt dem att finna nyttiga recept för personer 

med diabetes på internet och att det då upplevde det roligt att testa nya maträtter. En 

annan faktor som ingav trygghet för en av informanterna var att denne genom sitt arbete 

redan visste mycket om sjukdomen. Den redan stora kunskapen bidrog då till 

upplevelsen av att känna sig trygg och säker angående diabetes. Många informanter 

upplevde under sitt första besök hos diabetessköterskan att det blev så mycket 

information att det var lätt att glömma bort att ställa alla frågor de funderat på innan sitt 
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besök. Många informanter hade önskat att även anhöriga hade blivit inbjudna till första 

besöket hos diabetessköterskan för att inte vara ensamma om att få all information. Att 

få ett telefonnummer till diabetessköterskan som de kunde ringa om det uppstod fler 

frågor upplevdes som en trygghet, då de i efterhand kunde ställa de frågorna och slippa 

gå hemma och oroa sig över saker i onödan. Att även få både skriftlig och muntlig 

information om diabetes upplevde många av informanterna som positivt. Att få med sig 

den skriftliga informationen om kost, motionsvanor samt hur de skulle sköta sina fötter 

gjorde att informanterna i lugn och ro hemma kunde läsa igenom allt och på så sätt 

uppleva ökad trygghet. 

 

”Det kändes bra att hon gav mig sitt telefonnummer så att jag alltid kunde ringa henne 

när jag undrade över saker. Jag fick även med mig broschyrer hem om diabetes vilket 

var jättebra för all information kändes som en stor gröt i huvudet när jag gick 

därifrån.” (1) 

 

6.3.2 Motivation 

När informanterna upplevde trygghet och välbefinnande var det många av dem som 

även kände sig mer lyckliga och motiverade till att leva mer hälsosamt än de tidigare 

hade gjort. Att även ha starkt stöd från sina anhöriga som var involverade i deras 

behandling gjorde att motivationen till livsstilsförändringar ökade. Många kände att 

diabetessköterskan var tydlig med att patienterna hade eget ansvar inför sin sjukdom 

och att hen fungerade mer som ett stöd och hjälp för dem. Det upplevdes som positivt 

att diabetessköterskan var tydlig med att viljan till att förända kost och motionsvanor 

måste komma från informanten själv och att diabetessköterskan ville hjälpa dem att 

uppnå just deras egna individuella mål.  

 

”Vi försökte tillsammans sätta upp mål för hur jag på bästa sätt skulle lyckas med min 

träning och matvanor. Jag blev väldigt motiverad och har nästan min diabetes att tacka 

för att jag nu lever ett nyttigare liv. Min kropp mår ju bättre nu än för 10 år sedan”. (7) 

 

Några av informanterna upplevde även att de var mer motiverade precis innan och efter 

sina besök hos diabetessköterskan men att motivationen minskade när det gått lång tid 

sedan besöket och det var lång tid till nästa besök. De kände då att de började hoppa 

över träningstillfällen och åt lite mer sötsaker. När besöket sedan närmade sig igen tog 
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de tag i sina livsstilsvanor igen för att få så bra resultat som möjligt på sina 

blodsockervärden. Informanterna önskade därför fler täta besök till diabetessköterskan 

för att öka sin motivation. När informanterna upplevde bekräftelse från 

diabetessköterskan ökade deras motivation. Bekräftelse i form av beröm för att de 

exempelvis hade skaffat gymkort, börjat cykla till jobbet eller börjat äta mer 

fullkornsalternativ medförde att de ville ändra ännu mer på sina levnadsvanor och då 

förbättra sin hälsa. 

 

”Jag kände mig mycket nöjd när sköterskan gav mig beröm över att jag redan hade 

kommit igång så bra med träningen och skaffat ett gymkort. Jag ville då bevisa att jag 

minsann kunde bli ännu bättre och då få ännu mer beröm från henne.” (3) 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Design 

I föreliggande studie valdes en kvalitativ design då författarna önskade få fram 

informanternas subjektiva upplevelse av sitt diagnosbesked. En subjektiv upplevelse 

kan därför fånga helheten på ett bättre sätt än en kvantitativ design som mer fokuserar 

på samband och skillnader och där det fokuseras på det objektiva istället för det 

subjektiva (Bryman, 2011). 

 

7.1.2 Urval 

Inklusionskriterier var bland annat att informanterna inte skulle haft sin diagnos mer än 

18 månader. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om detta kriterium ej funnits och om 

de haft sin diabetes i mer än 18 månader. Resultatet hade kunnat påverkas bland annat 

av att informanterna inte haft upplevelsen färskt i minnet vilket hade kunnat leda till 

bias som innebär systematiska fel (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta då informanten 

endast kan förlita sig på sitt minne och minnen kan förändras när det gått lång tid. Det 

finns också en risk att informanter endast kommit ihåg det som varit dåligt i samband 

med att de fått sitt besked då det som är bra lättare glöms bort. Dock är författarnas 

tolkning att detta inte har skett då informanterna inte kändes osäkra under intervjun och 

svaren på frågorna kom direkt utan att de behövde tänka efter någon längre stund. 

Personer med någon form av minnessvikt samt svårigheter att uttrycka sig exkluderades 
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på grund av att intervjuns resultat kan påverkas om informanterna inte längre minns 

händelsen eller inte kan förklara på ett förståeligt sätt (Kvale & Brinkamann, 2009) 

 

Urvalet resulterade i att sju kvinnor och tre män deltog i studien, alltså var det 

övervägande kvinnor som deltog. Endast tio intervjuer genomfördes och ett större urval 

hade kunnat visa på ett annorlunda resultat. Dock ses det återkommande och liknande 

upplevelser i alla intervjuer så författarna tror därför inte att det hade blivit så stor 

skillnad på resultatet om fler informanter intervjuats. Hade författarna istället valt att 

inrikta studien på diabetes typ 1 hade resultatet med stor sannolikhet blivit annorlunda 

då patienter som får den diagnosen oftast är yngre, insulinberoende och har ett annat 

sjukdomsförlopp än de med diabetes typ 2 (Nationella diabetesregistret, 2016). 

 

7.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Enligt 

Polit och Beck (2012) är det en fördel att använda en sådan eftersom författarna lättare 

håller sig till ämnet och att det på så vis ökar möjligheten att erhålla ett relevant material 

från intervjuerna. Intervjuerna inleddes med frågor angående kön, ålder samt hur länge 

de haft diabetes typ 2. Dessa frågor ställdes delvis för att skapa en lättare atmosfär kring 

intervjun men även för att samla in bakgrundsfakta och påvisa eventuell variation hos 

informanterna.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) är det författarnas skyldighet att undvika risken att 

informanterna känner sig obekväma vid intervjutillfället. Informanterna kan dock känna 

sig underlägsna när två eller fler personer deltar vid intervjun, då forskarna hamnar i en 

maktposition, vilket kan påverka resultatet. Samtliga intervjuer spelades in vilket enligt 

Polit och Beck (2012) kan få informanten att känna sig obekväm och förhindrad att 

uttrycka sig fritt. Dock anser författarna att det var övervägande positivt att båda 

författarna var med vid intervjuerna samt att dessa spelades in. Informanterna verkade 

inte besvärade av detta och när båda författarna var med minskar risken för att någon 

fråga glömdes bort eller att vidare följdfrågor ej ställdes. 

 

Om författarna valt tid och rum för intervjuerna hade resultatet eventuellt kunnat 

påverkas då Polit och Beck (2012) tar upp betydelsen av att informanten behöver en 

trygg och tyst miljö vid sin intervju. Ingen av författarna hade vana av att göra 
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intervjuer och intervjutekniken kunde då vara begränsad, vilket kan påverka studiens 

resultat. Detta märktes tydligt i studien då det efter cirka två intervjuer blev mer 

naturligt att intervjua och det var lättare att komma på relevanta följdfrågor som i de 

första två intervjuerna inte föll sig lika naturligt. Intervjuerna avslutades med frågan om 

de hade någonting mer som de ville berätta för oss. Enligt Kristensson (2014) kan en 

intervju avslutas med just en sådan fråga för att ge informanten en chans att göra 

eventuella tillägg. 

 

7.1.4 Dataanalys 

Dataanalysen i den här studien gjordes utifrån Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) med en kvalitativ manifest innehållsanalys. En manifest innehållsanalys innebär 

att det synliga och uppenbara i intervjuerna lyfts fram. Målet är att hålla sig så nära det 

transkriberade materialet som möjligt under analysen, men författarna är medvetna om 

att viss tolkning kan ha förekommit. Det transkriberade materialet lästes igenom flera 

gånger innan meningsbärande enheter plockades ut. Detta för att författarna skulle få en 

större helhetsbild av materialet. Relevanta meningsbärande enheter som svarade an på 

syftet plockades ut för att sedan bilda koder, underkategorier och kategorier. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det en fördel att genomföra detta moment 

tillsammans och diskutera fram koder, underkategorier och kategorier då dessa ska 

spegla det centrala budskapet i resultatet.  

 

7.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) ska forskning bedrivas med respekt för informanternas 

självbestämmande och de får inte riskeras att skadas. Informanterna informerades både 

muntligt och skriftligt om friheten att delta samt möjligheten att när som helst avbryta 

intervjun utan att förklaring behövdes ges. Polit och Beck (2012) menar att det 

informerade samtycket är viktigt för att skydda informanterna och deras 

självbestämmande. Genom att få både ett muntligt samt ett skriftligt samtycke på att 

informanten var väl införstådd med studiens syfte, frivilligheten att delta samt att det 

insamlade materialet ska behandlas med konfidentialitet och hur det ska redovisas anser 

författarna att Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav har uppfyllts. Nyttan med 

studien är förhoppningsvis att författarna genom sitt resultat i framtiden kan förbättra 

handhavandet av patienter med nydebuterad diabetes typ 2 och minska väntetiderna om 

dessa faktorer påverkar deras mående negativt. Risken som författarna såg i början av 
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studien var att de kunde beröra känsliga och kanske obearbetade känslor hos 

informanterna. Författarna var medvetna om att det fanns en risk att det kunde bli 

emotionellt påfrestande för informanterna. Ifall detta skulle inträffa hade författarna för 

avsikt att fråga informanterna om denne önskade vidare samtal om de känslor och 

tankar som framkommit under intervjun och då erbjuda dem hjälp med att kontakta rätt 

profession som exempelvis en psykolog eller samtalsterapeut. Detta blev dock aldrig 

aktuellt vid någon av de genomförda intervjuerna. 

 

7.1.6 Förförståelse 

En av författarna arbetar som diabetessköterska och träffar dagligen på patienter med 

diabetes typ 2. Hon upplever att många patienter med nydebuterad diabetes typ 2 får 

vänta länge på sin första tid hos diabetessköterskan och hade ett intresse att undersöka 

om och i så fall hur den ibland långa väntetiden påverkar hälsan. Den andra författaren 

har ingen erfarenhet av diabetessköterskans arbete. Författarna har varit medvetna om 

att viss förförståelse finns inom ämnet, men har under studiens gång försökt att 

åsidosätta den genom reflektion och diskussion. Resultatet visar dock att författarens 

erfarenheter visar på liknande faktorer som patienternas upplevelser och författarna har 

vid resultatdiskussionen därefter använt sig av sin förförståelse för att få en djupare bild 

av problemet. Förförståelsen är den bild som forskaren har av det undersökta området 

innan det studerats. Det inkluderar både teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter samt de 

förutfattade meningar forskaren har. Lundman och Hällgren Granehim (2012) menar att 

det finns olika sätt att hantera sin förförståelse. Ena sättet är att författarna sätter sin 

förförståelse inom parentes, risken är dock att budskap som grundar sig på 

igenkännanden går förlorad. Ett annat problem är att det som i största utsträckning 

påverkar tolkningarna som görs ofta är omedvetet och ej går att sätta inom parentes. Ett 

annat sätt är att utnyttja sin förförståelse under forskningsprocessen för att kunna vara 

öppen för möjligheten att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse. Att som 

författare reflektera över sin förförståelse samt sina egna erfarenheter och upplevelser är 

viktigt för att inte från början förvänta sig ett visst resultat av intervjuerna grundade på 

sina egna förutfattade meningar. Då dessa förutfattade meningar kan leda till att 

intervjuer feltolkas som påverkar resultatet (ibid.).  
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7.1.7 Överförbarhet, trovärdighet och giltighet 

Överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet i studien kan överföras till 

andra grupper eller situationer. informanterna i studien bör beskrivas grundligt för att 

resultatet ska kunna vara överförbart till liknande grupper (Polit & Beck, 2012). Det är 

läsaren som avgör om resultatet kan överföras till ett annat sammanhang, men 

författarna kan skapa förutsättningar och ge förslag för överförbarhet. För att underlätta 

en eventuell överförbarhet är det bra om författarna ger en noggrann beskrivning av 

urval, datainsamling, analys och andra faktorer som utgör sammanhanget för studien. I 

en kvalitativ studie är forskaren delaktig på ett annat sätt än i en kvantitativ studie vilket 

innebär att resultatet i studien inte kan ses som oberoende av forskaren (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Denna studie bedöms ha ett tillräckligt underlag med tio 

intervjuer som gör att trovärdigheten ökar. Enligt Kvale & Brinkman (2009) visar 

trovärdigheten i en studie på hur sannolika resultaten är som författarna kommit fram 

till. I föreliggande studie genomfördes analysprocessen av båda författarna tillsammans 

då även detta kan stärka analysens trovärdighet (Lundman & Hällgren Grenehim,2012). 

Trovärdigheten stärks även genom att minst ett citat från varje intervju har använts för 

att visa att alla informanter finns representerade i resultatet. Genom att ett 

ändamålsenligt urval använts där metoden är väl redovisad ska andra forskare/författare 

vid ett annat tillfälle kunna göra om studien och få fram liknande resultat (ibid.). I 

resultatet redovisas minst ett citat från varje intervju för att påvisa att alla intervjuer 

bidragit till resultatet samt öka möjligheten för läsaren att bedöma giltigheten på 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kristensson (2014) menar att 

tillförlitligheten styrks när minst två personer analyserar data eftersom detta minskar 

risken för att författarnas förförståelse påverkar resultatet. Kristensson (2014) skriver 

även att resultatets tillförlitlighet stärks genom att analysprocessen redovisas i en tabell. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Sammanfattning av resultatet 

Av resultatet framgår att informanterna till största del är missnöjda med bemötandet de 

fått i samband med sitt sjukdomsbesked. Informanterna upplever besvikelse över 

läkarens bristande intresse och begränsade tid som gjort att relevant information som 

enligt informanterna borde varit en självklarhet vid sitt sjukdomsbesked hamnade i 

skymundan och utsatte dem för onödig oro och ökat lidande. De upplever skuld i att inte 

tagit tag i sin livsstil tidigare i livet för att förhindra eller skjuta upp sin diabetes några 
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år till. Informanterna upplever även oro och ovisshet på grund av otillräcklig kunskap 

och lång väntan på sitt första besök till en diabetessköterska samt förnekar då gärna sin 

sjukdom då det på kort sikt får dem att må lite bättre att förtränga. Det inger trygghet 

och motivation när de upplever ett stöd från sjukvården och anhöriga. Trygghet kan 

uppnås genom att informanten har anhöriga med erfarenheter om diabetes samt veta vart 

de ska vända sig i sjukvården när de har frågor. Motivation kan ses som en följd att när 

tryggheten uppnåtts kan informanten motiveras till livsstilsförändringar. Det är 

motiverande och inger trygghet att arbeta i ett team tillsammans med sin 

diabetessköterska. 

 

7.2.2 Betydelsen av information 

Resultatet visar att informanterna upplever frustation då läkarna inte ger dem tillräckligt 

med tid när de får sitt diagnosbesked. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan vara 

ledsamt och kan också medföra att individen hamnar i en livskris. Detta styrks av 

McCulloch (2004) som tar upp i sin studie hur svårt det kan vara som patient att ta till 

sig information när de får besked om en kronisk sjukdom. Det är då lätt att hamna i en 

kris i livet där informanten blir orolig och känner sig maktlös i att inte kunna leva sitt liv 

exakt som de själva önskat och hela tiden påverkas av sin kroniska sjukdom som de 

måste ta hänsyn till vid olika beslut.  

 

Samtliga informanter i föreliggande studie tycker att informationen är otillräcklig vid 

sitt möte med läkaren i samband med diagnosbeskedet. Samma stund som beskedet om 

diagnosen ges inträder i många fall chockfasen, det första steget i en krisreaktion. Vid 

den här tidpunkten är det vanligt att skydda sig själv genom att förneka sjukdomen. Det 

brukar även beskrivas som ett inre kaos och att det uppstår svårigheter att ta in 

information (Cullberg, 2006; Storstockholms diabetesförening, 2015). Möjligheten 

finns att patienten fått informationen, men inte har varit mottaglig för den, eller att 

läkaren har avsatt för lite tid för att hinna ge all information som patienten behöver. 

Detta kan då ses som ett etiskt dilemma där patientens behov samt rätt till information 

hamnar i kläm och bidrar till ett onödigt lidande hos patienten. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) har patienten rätt att få information om sitt hälsotillstånd samt vilka metoder 

som finns att tillgå för val av undersökning, vård och behandling. Patienten har även rätt 

till information rörande eventuella risker och komplikationer samt beräknad väntetid 

och förväntat vård- och behandlingsförlopp. Patienten skall få information om strategier 
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för att förebygga sjukdom samt egenvårdsbehandling. Patienten har även rätt till fritt val 

av vårdgivare samt få individuellt anpassad information efter ålder, kunskapserfarenhet 

samt språklig förståelse. Patienten har också rätt att avsäga sig informationsrätten om 

hen inte önskar ta del av informationen (ibid.). Att informera en patient om att de har en 

kronisk sjukdom kräver tid och enligt Eide och Eide (2006) består ett sådant samtal av 

fem faser. Först bör läkaren som ska ge beskedet förbereda patienten t.ex. genom att de 

båda sätter sig ner och att läkaren säger att hen har något att berätta och inte går direkt 

på beskedet. När beskedet framförs är det viktigt att det huvudsakliga budskapet är klart 

och tydligt. I föreliggande studie beskriver många informanter hur de har fått avsluta sitt 

läkarbesök direkt efter beskedet utan att mer stöd eller information har getts. Eide och 

Eide (2006) menar vidare att patienten i den här situationen ofta har många tankar, 

funderingar och känslor som hen ska få möjlighet att ge utlopp för. De menar också att 

det är viktigt att den som ger beskedet bör ha tid för att möta patientens tankar och 

funderingar samt ge emotionellt stöd. Varje individ bör mötas utifrån sin egen livsvärld 

vilket innebär att hänsyn måste tas till att olika reaktioner och olika behov av stöd finns 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det bör även ges konkret, praktisk hjälp t.ex. med hjälp 

av muntlig information eller broschyrer. Till sist bör mötet avslutas med att stämma av 

med patienten om denne har uppfattat situationen rätt eller om korrigering bör göras. 

Det är även bra att ge patienten namn och telefonnummer till en kontaktperson samt tid 

och plats för nästa möte (Eide & Eide, 2006).  

 

De allra flesta informanterna i föreliggande studie är missnöjda med att tiden för mötet 

när läkaren skulle förmedla diagnosbeskedet var för kort. Några informanter upplever 

också missnöje med att diagnosbeskedet ges per brev eller telefon. De saknar utrymme 

för att ställa frågor och tid för att smälta sjukdomsbeskedet. Detta kan bidra till ett för 

patienten onödigt vårdlidande som skulle kunna undvikas om livsvärlden bejakas. När 

god vård inte kan uppnås på grund av olika anledningar kan det gå omärkbart förbi 

vårdaren, men för patienten kan det få större konsekvenser. Att vårdrelationen blir 

positiv och livsgivande och inte livsförstörande är vårdgivarens ansvar men kan ibland 

vara svårt att tillgodose då patienten inte alltid visar sitt lidande eller att lidandet 

infinner sig i ett sammanhang som redan är kopplat till lidande (Dahlberg & Segesten, 

2010) 
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7.2.3 Tidens betydelse för att minska lidande 

Ett fynd som framkommer i resultatet är hur några informanter initialt förnekar sin 

sjukdom. Detta gör de för att slippa må dåligt eller ännu sämre. Att förneka sin sjukdom 

görs som ett slags skydd för att minska risken att må psykiskt dåligt (Lökk, 2005). 

Genom att leva vidare som vanligt och då missköta sin diabetes kan bidra till 

obehagliga komplikationer. Om blodsockernivån ligger för högt kan det bidra till 

svårläkta infektioner hos patienten och på längre sikt svårbehandlade sår som kan leda 

till amputation (IDF, 2015). Att bemöta patienten på ett bra sätt där den unika 

livsvärlden får ta plats och individuell omvårdnad kan tillämpas för att minska lidande 

och öka välbefinnande hos patienten på både kort och lång sikt (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

  

I föreliggande studien framkommer det att informanter som har otillräcklig kunskap om 

sin sjukdom känner ökad oro och rädsla. Detta kan vara en fara för hen inte bara på kort 

sikt utan även på lång sikt. Om patienten upplever oro och rädsla för sitt 

sjukdomstillstånd kan det vara en lång väg tillbaka för att uppleva välbefinnande igen. 

Genom att snabbt fånga upp dessa patienter visas det i en studie av Burcusa & Iacono 

(2007) hur oro och rädsla kan undvikas och förebyggas. Snabbt omhändertagande och 

tidigt insatta åtgärder kan göra att patienten känner sig sedd och hörd som då gör att 

patientens oro försvinner vilket minskar lidandet (ibid.). 

 

7.2.4 Anhörigas delaktighet 

Föreliggande studie belyser även hur personer med diabetes önskar att deras anhöriga 

kan bli mer involverade och delaktiga i deras diabetes och behandlingen. Informanterna 

önskar att deras anhöriga ska få följa med på besöken till läkaren och 

diabetessköterskan och att detta skall föreslås av dem. Detta skulle hjälpa patienten och 

dennes anhöriga i diabetesbehandlingen då det är lättare om fler får samma information 

hos sjukvården. Detta bidrar till att både patienten och dennes anhörige kan hjälpa till 

att uppnå målen för patienten tillsammans genom att veta vad de ska tänka på när det 

gäller exempelvis kost och livsstilsfrågor (Lindh, Lagging, Jörgensen & Lohm, 2011). 

Livsvärldsteorin skildrar patientens egna sätt att förstå och uttrycka sin existentiella 

värld och genom livsvärldsteorin framhävs alla patienters specifika upplevelser och 

erfarenheter (Dahlberg, 2014). Att känna stöd från familj och vänner inger trygghet och 

familjen beskrivs vara en viktig resurs för dem. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver 
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hur de anhöriga vill känna sig delaktiga och välinformerade angående patientens vård 

och att de vill finnas där för att stödja patienten att uppnå bästa tänkbara välbefinnande. 

Om de anhöriga känner sig utanför kan onödig oro uppstå som skapar lidande (ibid). 

Familjefokuserad omvårdnad är att föredra i nästan all vård, dock finns vissa undantag 

om patienten själv har en önskan om att inte involvera sina anhöriga. I Familjefokuserad 

omvårdnad skall sjukvårdspersonalen se till hela familjens välbefinnande och vara 

inbjudande till samtal och information som rör patienten. Detta ökar då hela familjens 

välbefinnande (Wright, Watson & Bell, 2002). Utifrån ett systemteorietiskt perspektiv 

beskrivs familjen som en helhet eller en kedja där alla delar i kedjan behövs för att hålla 

ihop (Öquist, 2008). När en anhörig drabbas av ohälsa påverkas hela familjen och 

kedjan brister. Genom att göra patientens anhöriga delaktiga i vården kan det göra att 

kedjan länkas samman igen och helheten återställs (ibid.). 

 

7.2.5 Diabetessköterskans roll att främja motivation 

Trygghet är en viktig faktor i studiens resultat. Kontakten med diabetessköterskan 

beskrivs i föreliggande studie som positiv och att informanterna upplever att 

diabetessköterskan ger information och stöttar dem i deras sjukdom och de 

livsstilsförändringar som ska göras. Många upplever trygghet av att veta vart de ska 

vända sig när de har frågor och funderingar. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning står det bland annat att grunden i arbetet är mötet med människor 

och att distriktssköterskan ska inge trygghet samt stärka patienten till god hälsa. Det står 

även att distriktssköterskan ska tillämpa ett holistiskt förhållningssätt och skapa 

relationer som stöder patientens autonomi, integritet och delaktighet 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

Resultatet visar att informanterna upplever motivation när de tillsammans med 

diabetessköterskan bildar ett team. Det beskrivs att diabetessköterskan är tydlig med att 

patienten själv måste vara motiverad för att förändra livsstilsvanor, men att hen finns 

där som ett stöd för att hjälpa patienten att uppnå sina uppsatta mål. Genom att som 

vårdgivare använda livsvärlden som grund i alla vårdande sammanhang kan det fungera 

som ett verktyg för att hjälpa patienten att finna en balans mellan rörelse och vila och då 

uppnå en hälsosam livsrytm. Enligt Granbom (1998) finns det inre och yttre motivation. 

Den inre motivationen som måste komma från patienten är de verktyg som patienten 

behöver ha tillsammans med sin egen vilja för att uppleva tillfredställelse, lycka och 
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välbefinnande. Den yttre motivationen är det som patienten kan få hjälp med att påverka 

av exempelvis en diabetessköterska som patienten upplever stöd ifrån. 

Diabetessköterskan kan då fungera som ett hjälpmedel för att hjälpa patienten uppnå 

sina unika mål. Det kan i yttre motivation hjälpa att patienten upplever en slags 

belöning eller beröm för att patienten uppnår sina mål vilket i sig kan vara en drivkraft 

och få patienten att vilja jobba ännu hårdare. En kombination av inre och yttre 

motivation är att föredra och det som visat sig ge bäst resultat för patientens hälsa och 

välbefinnande (ibid.). Det kan vara svårt att få patienter motiverade som inte upplever 

den inre motivationen. Som diabetessköterska går det att finna patientens inre 

motivation samt hjälpa till med dennes yttre motivation genom motiverande samtal. 

Enligt Holm-Ivarsson (2010) kan en vårdgivare använda sig av motiverande samtal när 

denne önskar stärka sin patients motivation samt förändra dennes tankemönster och 

beteende som inte är hälsofrämjande. Det finns en metod i motiverande samtal som 

kallas BÖRS som innebär att bekräfta patienten och visa förståelse för dennes upplevda 

problemområde. Det ingår här att ställa öppna frågor där patienten är den som styr 

samtalet med viss begränsning från vårdgivaren. Öppna frågor möjliggör en förståelse 

för patientens livsvärld. Sedan skall det i ett motiverande samtal ingå reflektioner där 

vårdgivaren visar patienten att denne förstått patientens situation samt att hen lyssnar 

aktivt och är närvarande i mötet. Till sist gäller det här att bilda sammanfattningar kring 

det patienten har sagt. Genom en sammanfattning visar vårdgivaren att denne hela tiden 

har haft fokus på patienten och dennes unika behov. Alltså kan BÖRS användas för att 

stegvis bygga upp ett förtroende mellan vårdgivare och patient (ibid.). Grunden för 

motiverande samtal är empati, samarbete, vägledning och engagemang. Med empati 

visas förståelse för patientens livsvärld. Vid samarbete mellan patient och vårdgivare 

kan patienten få tillbaka makt eller empowerment så att denne inte hamnar i en 

beroendeställning till sin vårdgivare. Med hjälp av vägledning kan patienten se fördelar 

med att uppnå mål som är uppsatta kring sitt vårdande. Till sist med engagemang för 

patienten så kan vårdgivaren visa att patienten är betydelsefull och viktig och att 

vårdgivaren är delaktig i patientens vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010; Holm-

Ivarsson, 2010).  

  

Informanter i föreliggande studie som har mer stöd av anhöriga samt upplever 

välbefinnande är mer motiverade till livsstilsförändringar. Detta kan styrkas av en 

motivationsteori av Maslow (1970) som innebär att patientens behov kontrolleras av 
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psykologiska drivkrafter. Detta är beskrivet i en behovstrappa som består av fem 

trappsteg och för att nå toppen måste de underliggande trappstegen tillfredställas först 

innan de högre trappstegen anses som viktiga för patienten.  I första trappsteget beskrivs 

kroppsliga behov, det mest nödvändiga som att andas, äta och sova. Andra trappsteget 

handlar om säkerhetsbehov. Säkerhet i familjen, säkerhet i arbetet och säkerhet i hälsan 

där upplevelsen av välbefinnande är viktigt. I det tredje trappsteget belyses behovet av 

kärlek och tillhörighet med vänskap, familj och intimitet. I det fjärde trappsteget 

beskrivs uppskattning och vikten av att ha självförtroende och självkänsla samt 

respektera andra och själv bli respekterad. I det sista och femte trappsteget skildras 

självförverkligande med kreativitet, spontanitet och problemlösande (ibid.). 

 

Det framkommer i föreliggande studie hur patienten känner sig mer motiverad precis 

innan och första tiden efter sitt besök hos diabetessköterskan samt att de önskar fler 

tätare besök för att hålla sin motivation uppe.  

 

En artikel av Lindh et al. (2011) beskriver hur en femtedel av patienterna anser att de 

inte klarar sin diabetesbehandling på egen hand utan önskar mer hjälp från sitt 

diabetesteam i form av tips för egenvård och en delaktighet med teamkänsla för att nå 

sina diabetesmål. Dock anser majoriteten, i motsats till föreliggande studies resultat, 

inte att det krävs fler tätare besök för att öka deras motivation.  

 

8 Slutsats 

Att det avsätts tillräckligt med tid för mötet då läkaren ger patienten besked om att de 

har diabetes typ 2 upplevs viktigt så att det finns utrymme för frågor. Det upplevs också 

viktigt att beskedet ges vid ett fysiskt möte och inte via brev eller telefon. Att snabbare 

efter diagnosbeskedet få kontakt med en diabetessköterska kan bidra till ett minskat 

lidande för patienterna. De kan då tidigt få information om livsstilsfrågor och även ges 

utrymme att ställa frågor om diabetes. Att se patientens egna unika livsvärld och alltid 

möta patientens på dennes nivå och utgå från dennes unika mål och upplevelser är en 

viktig aspekt i bemötandet. Detta inkluderar då även att involvera hela familjen med 

patientens anhöriga och bedriva en familjefokuserad omvårdnad där familjens helhet 

tillgodoses för att uppnå välbefinnande och undvika lidande.  
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9 Klinisk implikation 

Studien lyfter fram informanternas upplevelse av att få ett besked om att de har diabetes 

typ 2. Det som framkommit är att de flesta är missnöjda med hur de fått sitt besked samt 

anser att de fått vänta för länge på att träffa diabetessköterskan. Rutiner för den avsatta 

tiden för läkare som ska ge ett sådant besked kanske bör ses över så att tillräckligt med 

tid ges för att samtalet och mötet ska bli så bra som möjligt, samt att beskedet alltid bör 

ges vid ett möte och inte via brev eller telefon. Med tanke på den eventuella 

krisreaktionen som patienten går igenom samt att det troligen ges en hel del information 

vid första träffen hos diabetessköterskan vore det av värde att införa nya rutiner på hur 

den första inbjudan till diabetessköterskan ser ut. En kallelse där både patient och 

anhörig bjuds in för information om diagnosen och de eventuella livsstilsförändringar 

som bör göras. När både patient och anhörig finns på plats kan båda ta till sig 

information och kan hjälpas åt att minnas den. När det behöver göras 

livsstilsförändringar berör det även den eventuella partnern. Många diabetessköterskor 

har säkert redan ett pressat tidsschema, men det kan vara värt att tänka över situationen 

och att utöka tjänster eller ha fler diabetessköterskor. Detta för att patienter ska få 

möjlighet att komma oftare för att hålla motivationen om ändrade livsstillsvanor uppe 

vilket skulle minska både patientens lidande och kostnader för samhället.  

 

10 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att göra en interventionsstudie med en grupp på cirka tio deltagare 

som är nydebuterade med diabetes typ 2. Där skulle de få träffas och dela erfarenheter 

med varandra samt få information och utbildning kring diabetes typ 2. Genom att ha 

cirka fem mötestillfällen för gruppen där de får träffa en diabetesläkare, 

diabetessköterska, fotvårdsspecialist, tandläkare och en dietist kunde de få relevant 

information som rör deras sjukdom och få stort utrymme att ställa frågor samt diskutera 

frågor med varandra i gruppen. Det skulle vidare vara intressant att se om utfallet på en 

sådan interventionsstudie bidrog till minskad oro, rädsla, frustration och förnekelse 

kring sjukdomen i jämförelse med de patienter som inte deltar gruppen.  
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I 
 

12 Bilagor 

BILAGA 1  

Bakgrundsfrågor/intervjuguide 

Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du haft diabetes? 

 

Frågor  

Kan du berätta hur det gick till när du fick din diagnos? 

 - Av vem fick du den? 

Hur lång tid tog det mellan att du fick diagnosen tills du fick träffa diabetessköterskan? 

Vad hände där i mellan? Hur mådde du, vad kände du (både sjukdomsmässigt och 

psykiskt)? 

Hur upplevde du första mötet med diabetessköterskan? 

Hur skulle du vilja det hade gått till om du fick ändra på något? 

Finns det något mer du skulle vilja berätta för oss? 

 

Kompletterande frågor; 

Kan du utveckla detta lite mer? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

Kan du ge exempel? 

Frågor utvecklade enligt intervjuguide (Henricson, 2012). 

  



  
 

II 

BILAGA 2 
 

Förfrågan till verksamhetschefer  

Hej, 

Vi är två blivande distriktssköterskor som önskar skriva en magisteruppsats om 

patienters upplevelse av att få ett besked om att de har diagnosen diabetes typ 2 och 

ansöker härmed om godkännande från dig att få genomföra studien. Tidigare forskning 

har som bifynd visat att det förekommer att patienter känner sig deprimerade i samband 

med diagnosbeskedet, vilket kan bidra till att de missköter sin sjukdom och då drabbas 

av diabeteskomplikationer. Det är därför angeläget att belysa patientens upplevelse av 

att få diagnosbeskedet och av deras erfarenheter av kontakter med sjukvården i samband 

med det. Resultatet kan visa på förändrings- /förbättringsområden i omhändertagandet 

av personer som får diagnosen diabetes typ2 och har på så sätt klinisk relevans som på 

sikt kan bidra till ett ökat välbefinnande för personer med nydebuterad diabetes typ 2.   

Om du som verksamhetschef samtycker till genomförande av studien ber vi dig att 

bifoga kontaktuppgifter till er diabetessköterska så att vi kan skicka information samt 

för att få deras hjälp att hitta informanter som vill delta i en intervju. Intervjun beräknas 

ta ca 30 min för patienten och vi kommer båda att medverka och använda oss av en 

bandspelare. Deltagandet är helt frivilligt för patienterna och de kan om de önskar när 

som helst dra sig ur studien. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och kommer 

att förstöras efter att uppsatsen examinerats. Studien beräknas vara klar för presentation 

under sommaren/hösten 2016. Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

Maja Lundberg, Leg sjuksköterska  &  Malin Runberg, Leg sjuksköterska.  

Mobil nr: XXX     Mobil nr: XXX 

E-post XXX    XXX 

Handledare: Ulla Peterson 

Tel nr: XXX 

E-post XXX 

 

 

 

 



  
 

III 

 

BILAGA 3  
 

Information om studien ”Patienters upplevelse av att få ett besked om de 

har diagnosen diabetes typ 2”  

 

Hej, vi är två blivande distriktssköterskor som under våren 2016 kommer skriva en 

magisteruppsats om " Patienters upplevelse av att få ett besked om de har diagnosen 

diabetes typ 2”. Vi vill med detta informationsbrev tillfråga dig om du vill delta i denna 

studie och dela med dig av dina upplevelser i en intervju. Om sjukvården får ökad 

kunskap och förståelse för era upplevelser i samband med diagnosbeskedet kan det leda 

till en utveckling och förbättring i vården av personer som får diagnosen diabetes typ 2.  

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under studien dra dig ur utan 

att uppge något specifikt skäl till varför du väljer att avsluta ditt deltagande. Studien 

kommer genomföras genom en intervju som tar ca 30 min och som kommer spelas in på 

band. Vi båda två som skriver studien kommer att sitta med vid intervjun och den 

kommer att ske i ditt hem eller på någon annan lämplig plats om så önskas. Målet är att 

intervjua ca 10 personer som nyligen fått sin diabetesdiagnos för maximalt 18 månader 

tillbaka sedan. De som tillfrågas är vuxna och tillhör någon av vårdcentralerna i Kalmar 

län. 

Efter intervjun kommer vi att skriva ner den ordagrant på papper och banden kommer 

att förvaras i ett låst skåp. Ingen identitet kommer att skrivas ner i det utskriva 

materialet och resultatet kommer presenteras så att ingen informant skall kunna 

identifieras. Endast vi två som genomför studien kommer att ha tillgång till materialet. 

När studien är slut kommer allt insamlat material från intervjuerna att förstöras. Den 

färdiga studien kommer sedan att publiceras på http://lnu.diva-portal.org 

Om ni önskar att delta i studien eller har frågor är ni välkomna att kontakta oss 

 

Med vänliga hälsningar 

Maja Lundberg, Leg sjuksköterska  &  Malin Runberg, Leg sjuksköterska.  

Mobil nr: XXX     Mobil nr: XXX 

E-post: XXX    XXX 

Handledare: Ulla Peterson 

Tel nr: XXX 

E-post XXX 

http://lnu.diva-portal.org/
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BILAGA 4 
 

Svarsbrev 

Jag är väl införstådd med studiens syfte ”Patienters upplevelse om att få ett besked om 

diagnosen diabetes typ 2”.och önskar delta i studien. Jag förstår  

att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helt kan avbryta mitt  

deltagande. Jag förstår att det insamlade materialet från intervjun kommer att  

förvaras konfidentiellt samt att resultatet i studien kommer att publiceras i ett  

examensarbete.  

Denna sida skrivs under och lämnas i samband med intervjun. 

 

Informantens signatur……………………………………………………….. 

 

Informantens namnförtydligande……………………………………………………….. 

 

Ort och datum……………………………………………………….. 

 

Kontaktinformation informant (email/telefonnummer) 

……………………………………. 
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BILAGA 5 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: ____________________________________________________ 

  

 

Projektledare: __________________________________________________ 

  

 Handledare: ____________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

     

   5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

 X  

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).  

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

http://www.epn.se/
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
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BILAGA 6 

 

 

 

Projektansvariga                       Handledare 
Maja Lundberg                       Ulla Peterson 
Malin Runberg                       Institutionen för hälso- och 
Specialistsjuksköterskeprogrammet   vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet                        Linnéuniversitetet 
 
Rådgivande yttrande över projektet ”Patienters upplevelser av att få besked om 
att de har diagnosen diabetes typ 2” (dnr. EPK 352-2016) 
 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Linnéuniversitetet. 
Kommittén ser inga etiska hinder till att genomföra studien och planering av studien och 
de ev. etiska risker som kan finnas beskrivs tydligt och väl. 
 
Följande bör dock beaktas: 
 
Tidsåtgången för intervjun bör framgå i informationsbrevet då detta underlättar för ev. 
informanter i bestämmandet om de vill delta i studien eller inte och huvudmannen för 
projektet kan tydliggöras genom att använda universitets logga. 
 
Betänk att även examinatorn ev. kan behöva tillgång till data.  
 
Lycka till med studien. 
 
Karlskrona 2016-04-11 Etikkommittén Sydost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


