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Sammanfattning   
Studiens bakgrund beskriver vad diabetes mellitus innebär för människans levda kropp 
samt dess påverkan på patientens hälsa. Problem finns gällande motivering av patienter 
till  egenvård.  Även  hur  patientens  syn  på  hälsa  och  sjukdomskontroll  samt  hur  en 
allmänsjuksköterska ska bemöta detta är delar av studiens problemformulering. Därför 
valdes  syftet  att  beskriva  vad som påverkar  möjligheter  till  hälsa  för  patienter  med 
diabetes mellitus typ 2. 
Metoden  utgår  ifrån  Axelssons  (2012,  ss.  203-220)  metod  för  litteraturstudie.  10 
stycken artiklar har inkluderats i resultatet. Dessa artiklar har granskats enligt CASP för 
kvalitativa artiklar och enligt Fribergs (2006, s.120) granskning för kvantitativa artiklar.
Resultatet redovisas i tre teman och sju subteman: tema “upplevelsen av ett förändrat 
liv,  där  “känslor  av  att  ha  en  diabetesdiagnos”  och  “kunskapsintegrering”  utgör 
subteman, tema “att ta ansvar för sin hälsa” där “livsstilsförändring”, “integrering av 
kost  och  fysisk  aktivitet  i  det  dagliga  livet”  och  “integrering  av  medicinering  och 
glukoskontroller i det dagliga livet” utgör subteman samt tema “relationernas betydelse” 
där  “vårdrelationer”  och  “sociala  relationer”  utgör  subteman.  I  detta  resultat  har 
patienternas syn på hälsa och sjukdomshantering blivit belyst.
Diskussionen  i  denna  studie  klarlägger  och exemplifierar  hur  patienten  kan hantera 
livsstilsförändringar och hur vården kan stötta patienten i denna hälsoprocess genom en 
värdefull vårdrelation. Även olika syner på ekonomiska aspekter i Sverige kontra USA 
omnämns samt påverkan av detta på patientens sjukdomssituation. 

Nyckelord: hälsa, upplevelse av hälsa, diabetes typ 2, patient.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING....................................................................................................................1

BAKGRUND.....................................................................................................................1

Vad är diabetes mellitus och hur uppkommer sjukdomen?...............................................1

Diabetessjukdomens påverkan på hälsa...............................................................................2

Vad upplever patienten..........................................................................................................2

Att förändra sin livsstil..........................................................................................................3

Vad är hälsa?..........................................................................................................................3

PROBLEMFORMULERING..........................................................................................4

SYFTE..............................................................................................................................4

METOD............................................................................................................................4

Datainsamling.........................................................................................................................5

Analys......................................................................................................................................5

RESULTAT......................................................................................................................6

Upplevelsen av ett förändrat liv............................................................................................6
Känslor av att ha en diabetesdiagnos...................................................................................................6
Kunskapsintegrering.............................................................................................................................7

Att ta ansvar för sin hälsa......................................................................................................7
Livsstilsförändring................................................................................................................................7
Integrering av kost och fysisk aktivitet i det dagliga livet...................................................................8
Integrering av medicinering och glukoskontroll i det dagliga livet.....................................................9

Relationernas betydelse.......................................................................................................10
Vårdrelationer.....................................................................................................................................10
Sociala relationer................................................................................................................................10

DISKUSSION.................................................................................................................11
Resultatdiskussion..............................................................................................................................11
Metoddiskussion.................................................................................................................................13

SLUTSATSER................................................................................................................14

REFERENSER..............................................................................................................15
Bilaga 1...............................................................................................................................................19
Bilaga 2...............................................................................................................................................25



INLEDNING

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan påverka en människas livsvärld på flera olika 
sätt. Det är en pågående process att kunna handskas med känslor och anpassning för att 
införliva sig i en ny situation och på sikt även kunna uppleva hälsa. I vårdvetenskapen 
har begreppet “hälsa” som utgångspunkt att inkludera känslan av välbefinnande, mening 
och  sammanhang.  En förändrad  livssituation  kan  skapa  lidande  i  olika  former  som 
patienten är i behov av att förlika sig med för att kunna uppleva hälsa på nytt. Av våra 
tidigare erfarenheter i vården har vi kunnat se uttryck för ambivalens kring en förändrad 
livssituation hos en diabetiker. Utifrån en del av de människor vi har mött med diabetes 
typ  2  har  vi  upplevt  olika  sorters  syn  på  hälsa  och  de  livsstilsförändringar  som 
tillkommer  sjukdomen.  För  en  stor  del  människor  innebär  inte  livsstilsförändringar 
något problem, men många patienter kan uppleva svårigheter gällande förändring och 
anpassning då de inte vet hur de ska förankra dessa förändringarna i sin livsstil. Vissa 
människor  känner  skuld  och  skam för  att  ha  drabbats  av  en  kronisk  sjukdom som 
förändrar  hela  deras  vardagliga  liv,  medan  andra  ser  diagnosticeringen  som  ett 
uppvaknande till att förändra sin livsstil. Många människor upplever begränsningar i sin 
sjukdomssituation  och  har  därmed  svårt  att  finna  motivation  till  egenvård.  Detta 
upplever  vi  som  vårdpersonal  vara  vanligt  förekommande  inom  vården,  då  olika 
människor har olika förutsättningar till att uppnå hälsa i sin sjukdomssituation. Vi vill 
därmed  i  vår  uppsats  ta  reda  på patienters  möjligheter  till  att  uppleva  hälsa  vid  en 
diabetessjukdom.

BAKGRUND

Vad är diabetes mellitus och hur uppkommer sjukdomen?

Enligt World Health Organization (WHO, 2012) lever 347 miljoner människor i världen 
med diabetes mellitus (ibid). Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom och kan bero på 
att  insulinproduktionen är helt  utslagen,  frisättningen av insulin är hämmad eller  att 
känsligheten  för  insulin  i  kroppens celler  är  nedsatt.  Samtliga  orsaker  bidrar  till  en 
förhöjning  av  blodsockerhalten  vilket  även  kan  bidra  till  förändringar  i 
ämnesomsättningen (Alvarsson, Brismar, Viklind, Örtqvist & Östensson, 2010, ss. 23-
24). 
   Alvarsson  et  al.  (2010,  s.  23)  refererar  till  WHO  och  menar  att  ett  normalt 
fasteblodglukosvärde  ska  ligga  mellan  4,2-6,0  mmol/l  och  helst  inte  utanför 
referensramarna. Med hjälp av glukos kan kroppens celler producera energi, och för att 
detta ska vara möjligt behövs insulin. Insulin fungerar som en ”nyckel” för att öppna 
upp cellen  och glukos kan då ta  sig  in.  Insulinproduktionen sköts  av betacellerna  i 
bukspottskörteln, och insulinet ökar i samband med födointag. Blodsockret hålls då på 
en konstant nivå om insulinproduktionen fungerar som den ska. Nervceller och celler i 
blodkärlen kan dock ta upp glukos oberoende av insulin (ibid). 
   Diabetes mellitus delas upp i typ 1 och typ 2. Vid diabetes typ 1 har kroppen slutat att 
tillverka insulin (Fritz, 2010), medan diabetes typ 2 innebär att kroppens celler har blivit 
mindre känsliga för insulinet i kroppen. Diabetes typ 2 uppkommer oftast i vuxen ålder 
och  denna  sjukdom  kan  vara  ärftlig  men  kan  också  bero  på  vilka  levnadsvillkor 
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människan tidigare har levt under. Övervikt, stress och rökning kan vara exempel på 
dessa orsaker till sämre levnadsvillkor (Magnusson, 2011).
   Många människor tror att  diabetes typ 2 endast beror på sämre livsstilsvanor och 
nedsatt fysisk aktivitet. Detta stämmer inte då diabetes typ 2 har visat sig vara ärftlig i 
större  utsträckning  än  typ  1.  Levnadsvanor  spelar  dock  en  viktig  roll  vid  denna 
sjukdom, men bär personen på arvsanlag för att utveckla diabetes typ 2 ökar risken för 
uppkomsten (Svenska Diabetesförbundet, 2011). 
   En del människor har föreställningar om de konsekvenser som sjukdomen lämnar 
efter sig, bland annat oro och ångest över nödvändigheten att behöva ta hand om sig 
själv,  depression,  kroppsliga  åkommor  och  skador  samt  radikala  förändringar  i 
relationer  och  livsstilar.  Många  förändrar  sin  självbild  och  anser  sig  själva  vara  en 
“outsider” som inte  längre  passar  in  i  det  friska samhället  (Hörnsten,  Sandström & 
Lundman, 2004, s.175). 

Diabetessjukdomens påverkan på hälsa

Diabetes är en sjukdom med en systematiskt nedsättande effekt på kroppens funktion 
och har potential till att orsaka ett brett spektrum av olika komplikationer som på längre 
sikt kan leda till morbiditet. Det finns en del välkända komplikationer som är kopplade 
till  diabetes,  bland  annat  de  som  påverkar  det  kardiovaskulära  systemet,  ögon, 
extremiteter  samt  njurar.  En  annan  inte  lika  vanligt  förekommande  sjukdom  är 
osteoporos (Kent, D’Eramo Melkus, Stuart, McKoy, Urbanski, Boren, Coke, Winters, 
Horsley & Sherr, 2013, s. 75).
   Diabetes är den främsta orsaken till gravt nedsatt syn i vuxen ålder, men är även den 
ledande orsaken till njursvikt, stroke samt amputationer av extremiteter. Sjukdomen kan 
även ha en negativ påverkan på en redan pågående depression och kan då i längden 
försämra  välbefinnandet.  För  att  förebygga  komplikationer  och  maximera  en 
diabetesdrabbad patients hälsa finns hjälp att hämta i vården där patienten kan lära sig 
att  förhålla  sig  till  sin  egenvård  för  att  kunna  förhindra  diabetesrelaterade 
komplikationer. Det är av vikt att patienten lär sig att utföra egenkontroller för att kunna 
vara delaktig i sin egenvård. Blodtrycks- och glukoskontroller är viktiga delar i vården 
hos  diabetiker,  men  även  personlig  omvårdnad  som  regelbundna  fotkontroller  är 
nödvändigt  för  patienten  att  anamma.  Undersökningar  visar  att  om  patienten  har 
möjlighet att inneha kontroll över sina glykemiska nivåer i blodet, minskar risken för 
senare komplikationer (Kent et al. 2013, s. 75).
   Diabetes kan vara en kostsam sjukdom för den drabbade. Om det räknas på det stora 
utbudet av komplikationer som kan uppkomma vid diabetessjukdom kan bland annat 
kostnader av  mediciner bli stora (Kent et al. 2013, s. 75). 

Vad upplever patienten

Ett centralt begrepp inom vården är “livsvärldsperspektiv” och det är ur detta begrepp 
som patientens upplevelser och känslor utgår ifrån. Det är i en persons livsvärld som 
upplevelsen  och  förståelsen  för  hälsa  kan  erhållas  då  denna  består  av  bland  annat 
tidigare minnen, förväntningar och hopp (Hörnsten, 2012).
   Enligt Svenska Diabetesförbundet (2011) är det viktigt att patienten själv tar ett stort 
ansvar för sin egenvård, samtidigt som hälso- och sjukvården ska bidra för att informera 
patienten  om  vad  denne  kan  göra  för  att  hantera  sin  sjukdom  rätt  (ibid). 
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Sjukdomsupplevelser kan integreras i de värderingar som en patient har sedan tidigare 
och kan utvecklas till en personlig förståelse kring hälsa och ohälsa. Patienten bildar sig 
en personlig insikt i sjukdomen och denna kan antingen hjälpa eller stjälpa patienten. 
Denna  förståelse  är  oftast  inte  medvetet  formulerad  och  kan  förändras  med  tiden. 
Patientens  förståelse  kan  påverkas  av  olika  faktorer  som  tidigare  kunskap  och 
erfarenheter  samt  social  miljö,  kön  och  etnicitet  (Hörnsten,  Sandström  & 
Lundman,2004, s. 175).
   Enligt Day (1995, s. 114) är ärlighet något som är viktigt att stärka i sig själv som 
patient i sin sjukdomssituation. Deras studie visar att vid beteenden gällande självtester 
av glukosmätning är det ett vanligt fenomen att patienten rapporterar falska testresultat 
till  sin  vårdgivare.  Detta  pekar  på  en  sämre  insikt  i  orsaken  till  dessa  tester  och 
undersökningar, men även på en längtan efter att kunna tillfredsställa sin vårdare. Att 
som patient vara ärlig mot sig själv, men även mot sin vårdgivare,  kan bidra till  att 
patienten bildar sig en djupare förståelse för sin sjukdom (ibid). 

Att förändra sin livsstil

I Sverige diskuteras ofta vikten av en hälsosam livsstil då en ohälsosam sådan anses 
vara orsak till sjukdom (Hjelm, 2013). Hälsoförebyggande beteenden och egenvård kan 
vara svårt att behålla hela sitt liv om patienten inte utformar rutiner för dessa. Många 
delar i den egenvård som diabetes kräver kan kännas obehagliga att som patient behöva 
handskas med. Det är av vikt att patienten förstår anledningen till en förändring och att 
sjukvården  finns  tillhands  för  att  undervisa  och  stötta  till  motivation.  En  stor  del 
patienter har insikt i vilket allvar diabeteskomplikationer innebär men många negligerar 
vetskapen om att  det kan hända just dem. Dessa patienter  bör då ha vetskap om att 
kunna känna igen hot för hälsa ifall detta skulle infinna sig (Day, 1995, ss. 113-115).
   Att leva med en långvarig eller obotlig sjukdom kan i hög grad begränsa det dagliga 
livet  (Dahlberg  & Segesten,  2011,  s.80).  Många  patienter  känner  sig  nedtryckta  av 
överväldigande  ångest-  och  skuldkänslor  över  sin  sjukdom,  men  även  förlägenhet 
gentemot familj och vänner kan hämma patienters målsättning till livsstilsförändringar. 
Miljö och sociala nätverk kan ha stor påverkan på hur patienten integrerar sin vetskap 
gällande hälsoförebyggande arbete i sina livsstilsförändringar. Dessa faktorer kan väga 
tyngre än professionell rådgivning från sjukvården. I en familj kan hänsyn tas till den 
som är diabetiker genom att alla familjemedlemmar äter samma eller liknande måltider 
som den anpassade kosten bör innehålla. Detta kan hjälpa den diabetessjuka patienten 
att tillämpa de nya vanor som följer med sjukdomen. Många faktorer kan bidra till att 
patienten ska kunna nå en god förändring jämfört med sin tidigare livsstil.  Patienten 
behöver inte bara införskaffa sig kunskap gällande sjukdoms- och hälsoprocess utan är i 
behov av att inta rätt attityd, övertygelse och vilja för att kunna ha förmåga att tillämpa 
dessa förändringar livet ut (Day, 1995, ss. 115-116). 
   Kontinuerlig undervisning i egenvård och livsstilsförändringar bör vara en livslång 
process.  Utbildning i  vården gällande den pedagogiska processen hos en patient  bör 
därför ingå regelbundet i vårdpersonalens utbildningar (Day, 1995, s. 118).

Vad är hälsa?

Wiklund (2003, ss. 79-80) beskriver att hälsa är personligt för varje individ och att detta 
är  en del av en människas  livsvärld och den levda kroppen. Hälsa beskrivs som en 
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upplevelse av välbefinnande och kan förklaras med en människas subjektiva upplevelser 
som inkluderar en känsla av mening och sammanhang (ibid). Allmänheten kan ofta ha 
svårt  att  förstå  värdet  av  hälsa  innan  de  själva  har  upplevt  sjukdom  eller  ohälsa 
(Herberts och Eriksson, 1995, ss. 868, 870).
   Dahlberg och Segesten (2011, ss.  78, 108) refererar till  Frankl som beskriver  att 
människor även i lidandet kan känna mening och sammanhang, men då en människa 
blir en patient kan denne rubbas ur sitt tidigare sammanhang och känslan av att vara ur 
balans kan uppkomma. Vid långvariga sjukdomar kan till och med patienten vara utan 
sammanhang, om denne exempelvis är avskuren från relationer med andra människor 
och livet utanför sjukhuset. Därför blir det således viktigt för patienten att skapa ett nytt 
och vårdande sammanhang så att hälsa och välbefinnande kan uppnås. Med detta menas 
att patienten blir delaktig i sin hälsoprocess (ibid). Hälsa och lidande står i relation till 
varandra och är delar av livet, därför är mötet och försoningen med lidandet en del av 
hälsoprocessen. Om individen inte lyckas integrera hälsa i den levda kroppen upplevs 
detta som ohälsa (Wiklund, 2003, ss. 82-83).

PROBLEMFORMULERING

Efter  att  en  människa  har  diagnosticerats  med  diabetes  typ  2  är  risken  för 
följdsjukdomar  och ohälsa  stor  om denne inte  förhåller  sig  inom referensramen  för 
glukosnivåerna. Det är också viktigt att patienten innehar en hälsosam livsstil och att 
denna person får stöd för att  integrera  de livsstilsförändringar  som behövs i  dennes 
tillvaro. Att tvingas leva med en sjukdom kan medföra lidande i form av oro inför en 
förändrad  livssituation  och  detta  kan  många  gånger  bidra  till  en  stor  omställning  i 
vardagen. Patienten behöver hjälp till att motiveras till egenvård för att på så vis främja 
sin egen hälsa och sjukdomskontroll.  Som allmänsjuksköterskor kommer vi att möta 
många  patienter  med  diabetes  typ  2  och  för  att  kunna  ge  ett  bättre  stöd  till  dessa 
patienter vill vi därför undersöka vilka möjligheter en patient har till att uppleva hälsa 
efter att ha drabbats av diabetes.

SYFTE

Syftet  är  att  beskriva upplevelser  av vad som kan påverka möjligheter  till  hälsa för 
patienter med diabetes mellitus typ 2.

METOD

Axelssons (2012, ss. 203-220) metod för litteraturstudie har valts för att sammanställa 
resultatet i denna studie. Metoden är lämplig för ett examensarbete och har bidragit till 
en djupare förståelse gällande det aktuella området. Metoden har också varit användbar 
som stöd för att kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar (ibid). Målet var att 
genomgående hålla en god struktur i genomförandet av litteraturstudien och resultatet 
bygger på primärkällor från publicerade vetenskapliga artiklar.  Vetenskapliga artiklar 
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har sökts fram via olika databaser med utgångspunkt ur ett  patientperspektiv.  Under 
arbetets  gång har genomförandet  av en systematisk litteraturstudie eftersträvats,  men 
detta genomförande har inte uppnåtts fullständigt. 

Datainsamling

Sökprocessen startades genom en pilotsökning (Axelsson. 2012, s. 208) för att skapa en 
övergripande blick över forskningsläget inom det valda området. Den första sökningen 
baserades på sökord som ansågs vara av vikt för studien. Dessa sökord behövde sedan 
preciseras.  Olika  typer  av  kombinationer  prövades  även  ut  för  att  finna  sökord  av 
relevans.  Dessa  sökord  jämfördes  i  databasernas  ämnesordsregister,  svenska  MeSH-
termer  för  PubMed  och  i  Headings  för  Cinahl,  för  att  finna  korrekta  ämnesord. 
Ämnesorden  finns  i  bilaga  2  där  sökhistorik  som  gav  noll  träffar  inte  redovisas. 
Manuella sökningar har också utförts utifrån andra funna artiklars referenslistor samt 
utifrån  “cited  references”  i  Cinahl.  Både  kvalitativa  och  kvantitativa  studier  har 
inkluderats.  Kvalitetsgranskning  av  artiklar  gjordes  enligt  Critical  appraisal  skills 
programme (CASP) för kvalitativa artiklar och enligt Fribergs (2006, s. 120) metod för 
kvantitativa artiklar. Det har gjorts en bedömning angående artiklarnas kvalitet där varje 
artikel ska ha en metoddiskussion och ett tydligt syfte. Databaserna Cinahl, PubMed, 
Scopus och SweMed+ har används under arbetets sökprocess och inkluderade artiklar 
ska i första hand utgå från ett patientperspektiv och vara peer reviewed. Sökområdet 
begränsades  till  västvärlden  och  endast  artiklar  från  och  med  2003  och  framåt  har 
inkluderats. Artiklarna ska ha varit skrivna på engelska eller ett skandinaviskt språk och 
deltagare  i  studierna  ska  ha  varit  över  18  år.  Båda  könen  har  inkluderats  i 
inklussionskriterierna. 
   Till en början har de vetenskapliga artiklarnas rubriker lästs för att irrelevanta artiklar 
skulle kunna sållas bort. “Abstract” lästes hos artiklar som skapade intresse där flera 
artiklar  exkluderades.  Ytterligare  artiklar  exkluderades  vid  en  mer  noggrann 
genomläsning. 18 artiklar granskades totalt. Därefter valdes 10 artiklar som följaktligen 
inkluderats i studien; två kvantitativa artiklar och åtta kvalitatitva artiklar. Inkluderade 
artiklar  kommer  från  Sverige,  Malta,  England,  Nederländerna  och  USA.  En  av  de 
inkluderade artiklarna utgår endast från kvinnans perspektiv gällande upplevelser kring 
diabetes typ 2. De övriga artiklarna utgår från de båda könen.

Analys

De  valda  artiklarnas  resultat  lästes  noggrant  igenom  flera  gånger  samtidigt  som 
anteckningar  utfördes.  Därefter  sammanställdes  artiklarna  och  olika  arbetsrubriker 
skapades. Varje arbetsrubrik gav en egen färgmarkering för att finna struktur i texten. 
Artiklarnas  resultat  lästes  därefter  igenom  igen  och  de  delar  i  resultatet  som hade 
relevans till föreliggande studiers syfte markerades med färgpennor och sorterades in i 
passande arbetsrubrik.  Både likheter  och skillnader  har identifierats  i  texten.  Genom 
detta arbete har sedan en ny helhet kunnat skapas. Denna nya helhet presenteras som tre 
teman och sju subteman. 
   Under arbetes gång har även en översiktstabell utförts över de vetenskapliga artiklar 
som inkluderats i studien. Se bilaga 1.
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RESULTAT

Resultatet redovisas i tre teman och sju subteman enligt tabell 1 nedan.

Tabell 1: Översikt av teman och subteman.
Tema Subtema

Upplevelsen av ett förändrat liv Känslor av att ha en diabetesdiagnos

Kunskapsintegrering

Att ta ansvar för sin hälsa Livsstilsförändring

Integrering av kost och fysisk aktivitet i 
det dagliga livet

Ingtegrering av medicinering och 
glukoskontroll i det dagliga livet

Relationernas betydelse Vårdrelationer

Sociala relationer

Upplevelsen av ett förändrat liv

Känslor av att ha en diabetesdiagnos

En diabetesdiagnos kan förändra en människas liv på många sätt. Vid många tillfällen är 
det  nödvändigt  med  en  livsstilsförändring  för  att  skapa  goda  förutsättningar  för 
upplevelse  av  hälsa  hos  patienten.  Detta  kan  förändra  en  patients  plan  för  livet  då 
diabetes kräver en del begränsningar i vardagen. Förutom förändringar i livet kan en del 
emotionella reaktioner uppkomma. Känslor av utanförskap, ilska, rädsla, frustration och 
skuld är ofta förekommande hos diabetiker. Oro för sig själv och för sin sjukdom kan 
bidra till att en patient upplever att denne har förlorat sin hälsa och att livet har bedragit  
patienten (Moser, van der Bryggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2008, ss. 212-
214;  Nagelkerk,  Reick  & Meengs,  2006,  ss.  153-155).  Det  personliga  ansvaret  kan 
skapa stress då patienten inte kan leva sitt  liv som tidigare (Mamhidir  & Lundman, 
2004, s. 13), men även existentiella frågor kan uppkomma. Frågor som varför just denna 
person har drabbats och oro kring framtiden kan prägla en patients emotionella vardag 
och dennes upplevda hälsa (Moser et al. 2008, s. 213).
   En patient  kan känna maktlöshet  över sin sjukdom där negativa erfarenheter  kan 
resultera  i  sämre  egenvård.  Negligering  av  egenvård  kan  skapa  rädsla  för  framtida 
komplikationer. Alla människor kämpar på olika sätt med sin ohälsa och det kan vara 
svårt att tillvarata sina resurser (Moser et al. 2008, s. 213; Mamhidir & Lundman, 2004, 
s. 14).
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Kunskapsintegrering

Det största hindret som upplevs i  en sjukdomssituation är brist på kunskap hos den 
drabbade och att integrera förståelse för livsstilsförändringar i sin vardag (Moser et al. 
2008 s. 213; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006 s. 153-154). Undervisningsgrupper kan 
vara till hjälp för en patient där denne kan visualisera mål för att lättare bli motiverad till 
att fortsätta hålla en god struktur i sin vårdsituation. I dessa undervisningsgrupper kan 
patienten  diskutera  sina  upplevelser  och  känslor  kring  sjukdomen,  där  visuella 
hjälpmedel och demonstrationer även används för att denne lättare ska kunna förstå och 
ta till sig information (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 155). Ökad kunskap om sin 
egen  diabetes  resulterar  inte  bara  i  positiva  upplevelser,  utan  kan  också  resultera  i 
negativa tankar  och handlingar  så som undanflykter  och ursäkter vilket  leder till  att 
patienten inte tar ansvar för sin egenvård (Ahlin & Billhult, 2012, s. 43).
   Mål som bör eftersträvas av patienten är en god glukoskontroll samt att skapa ett  
välbefinnande. Genom att inneha ett primärt ansvar över sin sjukdom och att integrera 
egenvård i det vardagliga livet kan detta uppnås. Att ta tillvara den kunskap och de 
rekommendationer som en patient får innebär att denne gör ett försök till att öka sin 
egen förståelse för sin diabetes och betydelsen av kost och fysisk aktivitet. En patient 
bör vara medveten om det egna ansvaret och vilken hjälp sjukvården kan bidra med. Att 
inneha en patientroll kan innebära att följa råd och rekommendationer som läkare eller 
sjuksköterska bidrar med (Vég, Rosenqvist & Sarkadi:s, 2006 s. 49) för att kunna uppnå 
en god förståelse i relationen mellan mat, insulin och fysisk aktivitet. Detta kan inbringa 
kunskap om hur patientens egenvård bör bedrivas (Mamhidir & Lundman, 2004, s.14). 
   En patient kan även anta en passiv roll i sin sjukdomshantering. Den passiva rollen 
kan innebära att patienten inte själv har möjlighet att ta ansvar för sin sjukdom gällande 
egenvård och kunskap vilket  kan medföra en sämre  sjukdomskontroll  och en sämre 
upplevd hälsa (Vég, Rosenqvist & Sarkadi:s, 2006 ss. 49-50).

Att ta ansvar för sin hälsa

Livsstilsförändring

En  del  patienter  anser  att  de  förändrade  levnadsvanor  som  kan  behövas  vid  en 
diabetesdiagnos kan vara svåra att anamma. Det kan vara en utmaning att finna den väg 
som fungerar för att handskas med sin sjukdom. Genom regelbundna uppföljningsbesök 
hos vårdgivare kan patienten få stöd och lättare anpassa gamla vanor till en ny livsstil.  
Uppföljningsbesöken kan ge stöd och leda till  motivation i att integrera de krav som 
sjukdomen ställer på patienten i dennes vardag. För en god sjukdomshantering bör två 
komponenter i sjukdomsprocessen beaktas. Patienten ska då integrera sin sjukdom i sitt 
vardagliga liv men även uppnå en känsla av ansvar för att bli motiverad till att ta hand 
om  sin  kropp.  Detta  kan  skapa  ett  engagemang  för  att  uppnå  välbefinnande  hos 
patienten (Moser et al. 2008, ss. 213-214).
   Symtom från kroppen som patienten inte känner igen kan skapa känslor av osäkerhet 
och  otrygghet  över  att  inte  inneha  kontroll  över  sig  själv  och  den  egna  kroppen 
(Mamhidir och Lundman, 2004, s. 14). Genom att försöka finna en balans i livet kan 
förutsättningar skapas för att en patient ska kunna lära känna sin kropp vilket kan leda 
till  att  en god självkänsla uppnås (Kneck, Klang, Fagerberg,  2012, s. 2489). Genom 
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hälsosam  kost,  tillräcklig  sömn  och  regelbundenhet  kan  detta  uppnås  (Hansen, 
Landstad, Hellzèn och Svebak, 2011, s. 487).

Integrering av kost och fysisk aktivitet i det dagliga livet

Gällande fysisk aktivitet  nämns ett  antal  typer av sysselsättningar som kan bidra till 
upplevd hälsa hos patienten.  Promenader,  cykling,  och andra utomhusaktiviteter  kan 
göra att  en patient  uppnår välbefinnande och uppskattar  detta  utan någon som helst 
press.  Även hushållsarbete  nämns  av  en  del  patienter  som ett  enkelt  sätt  att  kunna 
aktivera sig mer. Dessa aktiviteter är av vikt för att en patient ska kunna anta en mer 
hälsosam livsstil. För återhämtning kan patienten utnyttja helger och semestrar, då även 
vila är viktigt för en patients välbefinnande (Hansen et al. 2011, s. 487).
   Inledning av en mer hälsosam livsstil med en ökad fysisk aktivitet anser en stor del 
kvinnliga patienter vara ouppnåeligt och de använder olika ursäkter för att inte integrera 
egenvård  i  sitt  liv  (Ahlin  &  Billhult,  2012,  ss.  43-44).  Att  ignorera  egenvård  och 
behandling bidrar även till att patienten på sikt skjuter undan det egna välbefinnande 
(Kneck, Klang & Fagerberg, 2012, s. 2490).
   Genom information om en anpassad kost för en diabetiker kan förändringar uppnås i 
dennes diet. Patienten bör bli informerad av att öka intag av frukt, grönsaker och fisk 
samt minska intag av rött kött, fett och sockerrik mat. Portionerna bör även minskas och 
kosten ska tillagas med hjälp av en mer hälsosam matlagningsolja för att  uppnå bra 
förutsättningar  för patienten i dennes behandlingsplan (Malpass,  Andrews & Turner, 
2009, s. 260).
   Enligt  Svenningsson,  Marklund,  Attvall  och Gedda (2011, ss.  690-691) upplever 
överviktiga kvinnliga diabetiker generellt ett sämre välbefinnande än manliga patienter 
(ibid).  En  del  kvinnliga  patienter  uppfattar  vardagen  som  en  kamp  gällande  de 
kostrestriktioner som en diabetesdiagnos kan innebära, detta blir bland annat mycket 
tydligt vid högtider och födelsedagar. Dessa patienter kan då uppleva ett utanförskap då 
det inte alltid finns anpassad kost som de kan förtära. Samtidigt kan de även uppleva ett 
utanförskap om det har tagits  hänsyn till  en diabetikers restriktioner.  Tidsbrist  är  en 
annan  faktor  som  kan  påverka  kvinnliga  diabetikers  egenvård  negativt.  Då  en  del 
kvinnliga patienter vid flera tillfällen sätter sina familjemedlemmar före sig själva, kan 
detta resultera i att dessa patienter inte längre har tid eller ork att utföra sin egenvård 
(Ahlin & Billhult, 2012, s. 43).
   Dock upplever en del patienter att det är lättare att göra fler livsstilsförändringar än 
bara en gällande kost och fysisk aktivitet. Patienterna menar att dessa två förändringar 
hör ihop och att den ena förändringen underlättar den andra. En del av dessa patienter 
anser även att fysisk aktivitet ökar deras mentala och fysiska hälsa, och att detta i sin tur 
inspirerar till att förtära en sundare kost samt en uppmuntran till fortsatt egenvård där de 
även medvetet använder fysisk aktivitet för att sänka blodsockret (Malpass, Andrews & 
Turner, 2009, ss. 260-261).
   Förutom att förändra sin kost kan patienter använda fysisk aktivitet som stöd för att 
uppnå en god kontroll över sin diabetes. Vissa använder även fysisk aktivitet som ett 
komplement till kostförändringar genom att öka denna då de inte hållit sig till sin diet. 
Dock anser en del patienter att en kombination av kostförändringar och fysisk aktivitet 
känns  motsägelsefullt.  Att  öka  den  fysiska  aktiviteten  samtidigt  som  de  minskar 
portionerna ger då en känsla av ambivalens eftersom den ökade aktiviteten även ökar 
aptiten. Trots detta anser de flesta patienter att förändringar i kost och fysisk aktivitet är 
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nödvändiga och personligt gynnande för att skapa kontroll över sin sjukdom (Malpass, 
Andrews & Turner, 2009, ss. 260-261).

Integrering av medicinering och glukoskontroll i det dagliga livet

Vég, Rosenqvist  och Sarkadi (2006, ss.  47-50) beskriver att  en stor del  patienter  är 
medvetna om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse i deras sjukdomshantering 
och det bidrar till att flera även är följsamma gällande sin medicinering. För att patienter 
lättare  ska  kunna  följa  föreskrifter  gällande  medicinintag  (ibid),  kan  patienten 
strukturera  upp sina läkemedel  i  boxar  för  att  kunna skilja  och hålla  reda  på dessa 
(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 155). Den mest utförda egenvårdsaktiviteten som 
tillämpas av en patient är att regelbundet administrera sina läkemedel (Gatt & Sammut, 
2008, s.  1530). Dock erfar en del patienter  negativa upplevelser av att  integrera sin 
egenvård i vardagen då detta uppfattas invecklat, mödosamt och energikrävande. Dessa 
patienter  önskar  att  få  kontroll  över  sin  diabetes  samt  stöd  i  problemlösning  och 
upplever  frustration  över  sina  glukosvärden  som  kan  resultera  i  en  dålig 
sjukdomskontroll med en sämre upplevd hälsa (Vég, Rosenqvist & Sarkadi, 2006 s. 50; 
Moser et al. 2008, ss. 212-213). En glukosmätare anses vara ett användbart hjälpmedel 
för  att  tolka  kroppens  signaler.  Den  information  som instrumentet  ger  kan  inge  en 
frihetskänsla, då detta kan öka möjligheten för patienten att göra det denne önskar göra. 
En  stor  del  patienter  är  tacksamma  över  resurser  som information,  behandling  och 
medicinska instrument, men på sikt kan detta även medföra att patienten inte längre litar 
på kroppens egna signaler på högt eller lågt blodsocker (Kneck, Klang & Fagerberg, 
2012, ss. 2489- 2490), vilket ger en känsla av osäkerhet och otrygghet att inte inneha en 
egen kontroll över glukosnivåer i blodet (Mamhidir & Lundman, 2004, s. 14).
   Kneck,  Klang  och  Fagerberg  (2012,  ss.  2489-2490)  beskriver  att  förändrade 
förhållanden i kroppen kan göra det svårt att finna en balans vilket kan resultera i att en 
patient  väljer  att  ignorera sin egenvård.  Hinder  som gör att  en del patienter  kan bli 
mindre motiverade till behandling är alla de konstanta ansträngningar som en diabetiker 
ständigt  blir  tvungen  att  ta  hänsyn  till,  exempelvis  att  behöva  komma  ihåg  sina 
mediciner  och  sina  kostrutiner  (ibid).  Detta  bekräftar  även  Nagelkerk,  Reick  och 
Meengs (2006, s. 154) då de beskriver svårigheter att komma ihåg tid för medicinintag 
och att ha med sig dem (ibid). Dessutom är det ytterligare en ansträngning att klara av 
smärta  från  injektioner  och  blodprover  vilket  en  del  patienter  vill  undvika  (Kneck, 
Klang & Fagerberg, 2012, s. 2490).
   Brist på resurser eller hur patienten ska ta tillvara dessa kan utgöra stora hinder för en 
patient  i  dennes vårdsituation.  Avsaknad av försäkring som täcker  konsultation med 
dietist och medicinkostnader kan utgöra hinder hos patienter för att kunna ta sig an sin 
sjukdom och de vårdrelaterade aspekter som medföljer. Dessa kostnader kan bryta ned 
patientens positiva inställning inför framtiden och kan resultera i att patienten halverar 
sina medicindoser samt gör färre blodsockerkontroller  (Nagelkerk,  Reick & Meengs, 
2006, s. 155).
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Relationernas betydelse

Vårdrelationer

Egenvårdansvaret är något som vissa patienter vill dela med andra, vilket kan vara en 
anledning till  varför många skapar och bygger  upp en stödjande miljö (Moser et al. 
2008, ss. 213-214). För att få ett värdefullt stöd behövs en god och ärlig vårdrelation 
mellan  patient  och  sjuksköterska,  där  sjuksköterskan  bland  annat  kan  fånga  upp 
patienten  då  denne  är  i  behov  av  stöd  (Mamhidir  &  Lundman,  2004,  ss.  14-15). 
Sjuksköterskan har förmåga att ge en patient feedback och positiv coaching gällande 
känslor,  och  detta  söker  en  del  patienter  efter.  Här  kan  även  ansvar  till  egenvård 
uppmuntras (Moser et al. 2008, s. 213; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 155). En 
känsla av självförtroende kan uppstå hos en patient om denne får specifik och koncist 
information gällande diet,  medicinering och blodsockerkontroll.  Genom att  diskutera 
sina  blodsockervärden  med  sin  sjuksköterska  vid  uppföljningsbesök  hjälper  detta 
patienten  att  få  bekräftelse  på  om  denne  gjort  rätt  eller  fel.  Vid  förbättringar  i 
blodsockervärden  kan  patienten  tillsammans  med  ansvarig  sjuksköterska  glädjas  åt 
dessa prestationer (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 155), där positiv respons av de 
livsstilsförändringar  som  patienten  gör  kan  bidra  till  motivation  att  vilja  ta  sig  an 
utmaningar. Vissa patienter ser de positiva resultaten, som efterhand kommer, som en 
belöning för de insatser de lagt energi på (Moser et al.  2008, s. 213). Att inneha en 
positiv inställning till sin egenvård gör det lättare att leva med sin sjukdom, samtidigt 
bör rätten till att kunna göra egna val betonas för att patienten ska kunna skapa sig en 
god livskvalité (Mamhidir & Lundman, 2004, s. 14).
   Brist på förståelse från vårdpersonal och en icke individuellt anpassad vårdplan, där 
vårdgivare inte lyssnar eller hjälper till kan bidra till att vissa patienter byter vårdgivare 
(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 154). Detta beskrivs även i Vég, Rosenqvist och 
Sarkadi (2006, s. 50) studie i vilken patienterna uttrycker ett markant missnöje till deras 
läkare vilket då leder till att de önskar byta till en som är mer kompetent och förstående. 
Patienterna uttryckte ett behov av stöd om en bättre relation till sin vårdgivare (ibid). En 
god relation med sin vårdgivare kan bidra till att en patient bibehåller en positiv attityd 
inför  sin  sjukdomshantering  (Nagelkerk,  Reick  & Meengs,  2006,  ss.  154-155),  där 
denna  positiva  inställning  till  livet  kan  ge  motivation  till  egenvård  (Mamhidir  & 
Lundman, 2004, s. 14).

Sociala relationer

Vissa patienter känner sig mer säkra att vända sig till sina anhöriga med sina känslor för 
att diskutera och reflektera över sin diabetesrelaterade problematik. Bekräftelsen över 
hur långt en patient har kommit och vilka framsteg denne har gjort är viktigt, och då 
spelar uppmuntran från andra runt omkring en stor roll. Detta kan bidra till att patienten 
upplever en känsla av prestation som ger motivation till att fortsätta med sin egenvård 
(Moser et al. 2008, s. 213).
   Socialt stöd från nära och kära är viktigt för att hitta rätt i sin behandling (Nagelkerk, 
Reick & Meengs, 2006, ss.153-155). Nära familjemedlemmar och respektive beskrivs 
av patienterna vara de människor de upplever att de kan dela sina tankar tillsammans 
med (Kneck, Klang & Fagerberg, 2012, s. 2490). Även Hansen et al.  (2011, s. 487) 
beskriver familjemedlemmars roll och vikten av att hjälpa patienten att finna motivation 
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till  egenvård.  Andra  människor  runtomkring,  som  själva  är  diagnosticerade  med 
diabetes  eller  andra kroniska sjukdomar,  kan ses som en resurs för att  bättre  kunna 
förstå sin egen sjukdom (Kneck, Klang & Fagerberg, 2012, s. 2490).

DISKUSSION

Resultatdiskussion

Möjligheten  till  att  skapa  hälsa  är  individuellt  då  alla  människor  har  olika 
förutsättningar att hantera sjukdom och ohälsa. För att kunna klara av att bryta mönstret 
i en gammal livsstil bör människan från början veta vem denne själv är, samtidigt som 
denne har ett mål för hur den nya personen ska se ut och vara. Det är nödvändigt att 
inneha bestämdhet och tydlighet som patient för att kunna sätta gränser för sig själv i 
den livsvärld som patienten befinner sig i för tillfället. Enligt föreliggande resultat kan 
detta kännas svårt eftersom det ofta innebär en förändring i livet då kvinnor vid flera 
tillfällen väljer att sätta sina familjemedlemmar i första hand. 
   Att diagnosticeras med en kronisk sjukdom kan utgöra ett trauma för människan vilket 
i sig kan utgöra ohälsa. Denna förändring kan upplevas som ett lidande och en kamp i 
vardagen som patienten behöver acceptera och bearbeta för att nå acceptans. Först då 
kan denne finna motivation till att börja hantera sin nya livssituation. Det är av vikt att 
patienten vid känsla av hot för förändring innehar en stark självkänsla och att denne är 
medveten  om sitt  eget  värde för att  ha förmåga till  att  kunna nå välbefinnande.  Då 
patienten  upplever  motgångar  och känslan av hopplöshet  i  sin sjukdomsprocess  kan 
fokus på nutid och framtid samt en medveten målsättning hjälpa denne. Patienten kan då 
få insikt i hur denne ska gå vidare med de livsval som känns svåra att hantera. Många 
delar i en diabetikers egenvård kan kännas skrämmande att ta sig an, men om denne 
finner mod till  detta kan det öka både medvetenhet och självkännedom.   Resultatet i 
denna studie tar upp betydelsen av positiv attityd och förklarar att även detta innehar ett 
stort värde i patientens egenvårdsarbete.
   Det finns olika resurser i  olika delar av världen till  behandling och hantering av 
sjukdom. Nagelkerk, Reick och Meengs (2006, ss. 153-155) talar i föreliggande resultat 
om  patienters  begränsade  ekonomi  i  USA  och  svårigheter  att  hantera  sin  sjukdom 
utifrån  detta,  då  det  inte  har  ett  skattesystem  som  subventionerar  sjukvårds-  och 
medicinkostnader i jämförelse med Sveriges vård. Detta kan försvåra möjligheter till 
hälsa och försämrad sjukdomshantering då det i denna situation även ingår att patienten 
behöver inneha oro över kostnader.
   I föreliggande studie framkommer att patienterna upplever förändringar av kost och 
motion som en stor utmaning. Enligt Travis (1997, ss. 152-153) är sund kost och diet en 
av de mest relevanta livsstilsförändringar i en behandlingsplan för en diabetiker. Detta 
verkar även vara en av de faktorer som är svårare att hantera i en patients egenvård. 
Enligt  Travis  (1997,  ss.  152-153)  bör  den  professionella  vården  vara  insatt  i  de 
svårigheter som patienten kan komma till att uppleva i denna förändring men även hur 
de  på  ett  pedagogiskt  sätt  kan  utbilda  patienter.  Denna  utbildning  ska  inte  endast 
inkludera vad som ska ingå i en patients diet, utan även hur detta förbättrar deras hälsa 
(ibid). Som allmänsjuksköterska är det viktigt att arbeta utifrån patientens livsvärld men 
även ta ansvar för att själv vara uppdaterad i att kunna utbilda patienten på ett adekvat 
vis.  I  vår  studie  framkommer  också  att  framförallt  kvinnor  upplever  det  som 
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problematiskt att integrera en förändrad livsstil (Ahlin & Billhult, 2012, ss.42-44). Detta 
styrks av Travis (1997, ss. 152-153) som menar att en stor del patienter, av båda kön, 
upplever det svårt att finna tid till att följa en diet samtidigt som de känner sig frestade 
att  ta  del  av  en  olämplig  kost  för  sin  diabetessjukdom.  Travis  (1997,  ss.  152-153) 
beskriver  vidare  att  negativa  känslor  har  en  signifikant  negativ  effekt  på  en  patient 
gällande att hålla sig till de kostråd som ges. Om patienten däremot kan motivera sig 
själv i dessa avseenden, och är väl medveten om vad för slags kost som bör konsumeras, 
kan  detta  bidra  till  att  denne  upplever  styrka  av  att  ta  sig  an  den  nya 
livsstilsförändringen (ibid). 
   En annan faktor i de diabetesmedföljande egenvårdsfaktorerna är fysisk aktivitet. I 
resultatet belyser Malpass et al. (2009, ss. 260-261) att en del patienter anser att de inte 
klarar  av att  starta  sin  livsstilsförändringsprocess  genom att  syssla  med  två faktorer 
samtidigt,  exempelvis  kost  och  fysisk  aktivitet.  Detta  kan  bli  överväldigande  för 
patienten och det kan då bli svårt för denne att finna motivation igen. Dock föredrar 
majoriteten  av  deltagarna  i  denna  studie  att  genomföra  fler  livsstilsförändringar 
samtidigt. 
   Allmänsjuksköterskan kan hjälpa en patient att finna vägen till  motivation för att 
patienten  ska  kunna  ta  sig  vidare  i  sin  ohälsa.  Denna  motivation  ska  komma  från 
professionell vårdpersonal och ska utgöra en patientcentrerad form av vägledning för att 
stärka patienten och skapa förutsättning för en god hälsa trots sjukdom. Det finns flera 
sätt för allmänsjuksköterskan att hjälpa patienten, bland annat kan fysisk aktivitet  på 
recept anpassa aktivitetsnivån för patienten. I föreliggande studies resultat framkommer 
att fysisk aktivitet skapar hälsa hos patienten och detta kan sjuksköterskan ta fasta vid. I 
receptet står det specifikt hur patienten ska träna och hur många gånger per dag det ska 
utföras  vilket  hjälper  patienten  att  reglera  detta  och  aktiviteten  blir  då  en  del  av 
behandlingen och kan ersätta framtida sjukdomsbehandling (Stockholms läns landsting, 
2013). Det är även viktigt att allmänsjuksköterskan informerar om att varje liten extra 
ansträngning i vardagen gör skillnad för patientens hälsa. Bara att ta trapporna istället 
för hissen är en livsstilsförändring som på sikt kan göra skillnad.
   Om en patient känner att denne inte får ett fullgott stöd från vårdpersonal kan detta 
många gånger leda till  att patienten byter vårdgivare. Patienten behöver uppmuntran, 
bekräftelse och feedback från sin vårdgivare samt anpassad information utifrån dennes 
behov vilket utgör viktiga uppgifter i allmänsjuksköterskans arbete. 
   I uppsatsens bakgrund framkommer att patienter ibland döljer sina blodglukosvärden 
från personal. Då patienter falsifierar sina glukosvärden för en vårdgivare tyder detta på 
att något i relationen dem emellan är bristande. Tänkbara orsaker till detta kan vara att 
patienten inte upplever att denne får det stöd som behövs och kanske även klandrar sig 
själv för att inte ha uppnått sina mål. Dessutom kanske vården inte är anpassad efter 
patientens  behov.  I  föreliggande  resultat  framkommer  även  att  en  ambivalens  råder 
bland känslor hos patienten inför glukosmätning. Å ena sidan ses detta som ett hinder 
samtidigt  som  det  å  andra  sidan  stärker  patienterna.  I  detta  läge  kan 
allmänsjuksköterskan fånga upp patienten och stärka dennes självförtroende. Vi menar 
därför att en god och ärlig vårdrelation således är viktig för att patienten ska känna sig 
trygg. Här kan och ska vårdgivaren ge stöd och råd utan att klandra patienten. Vid en 
god och ärlig relation kan vårdgivaren diskutera glukosvärden med patienten och ge 
bekräftelse  på  vad  som är  bra  eller  mindre  bra  och  därmed  uppmuntra  till  fortsatt 
egenvård.  Det är  patienten som lever med sjukdomen och är därmed expert  på sina 
erfarenheter och upplevelsen av att leva med diabetes. Detta måste en vårdgivare förstå. 
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Även om vårdgivaren har den medicinska och patologiska kunskapen behöver denne 
anpassa sin roll utifrån patientens upplevelser för att kunna ge ett värdefullt stöd till 
patienten. Det är därför viktigt med en patientcentrerad vård där patienten och dennes 
livsvärld är utgångspunkten. Dahlberg och Segersten (2011, s. 181) understryker att det 
även är viktigt att patientens livskraft stärks för att främja att denne själv orkar ta tag i  
sin sviktande hälsosituation (ibid).
   Att leva med diabetes kan innebära emotionella utmaningar och det är viktigt att även 
få  bearbeta  sin  sjukdom på  ett  känslomässigt  plan  parallellt  med  patientutbildning. 
Patienter som har svårigheter med att integrera sin diabetes i livet behöver fångas upp 
tidigt och erbjudas hjälp. Om inte detta sker finns en betydande risk att integrering av 
sjukdomen  försvåras  eller  inte  sker  alls,  vilket  även  bekräftas  av  Gåfvels  (1999,  s. 
2214). Drabbade patienter behöver tala om sina känslor och tankar kring sin sjukdom, 
där de även behöver beröra de existentiella frågorna som kan uppkomma. Känslan av 
maktlöshet  behöver  bemötas  av vården på ett  adekvat  sätt  för att  patienten  inte  ska 
negligera sin egenvård. 

Metoddiskussion

En litteraturstudie  utifrån  Axelssons (2012,  ss.  203-220) metod  har  gjorts  då  denna 
ansågs lämplig för att vidga perspektivet gällande diabetikers möjligheter till hälsa. En 
fördjupad kunskap inom detta område har skapats då de till en början funnits en mindre 
förkunskap. Detta har bidragit till ett tilltagande intresse och en ökad förståelse.
   Efter noggrann granskning inkluderades tio artiklar som hittades via Cinahl, PubMed, 
Scopus och SweMed+. De inkluderade  artiklarna anses vara relevanta  för resultatet. 
Artiklarna speglar det som skulle undersökas men att ha hälsa som utgångspunkt i den 
tidigare fasen skulle eventuellt kunna ha bidragit till en tydligare beskrivning av ämnet. 
Även  andra  kombinationer  av  sökord  skulle  kunnat  ha  bidragit  till  andra  typer  av 
artiklar att använda i studien. De valda artiklarna besvarar dock syftet.
   En  empirisk  studie  hade  möjligtvis  kunnat  vara  ett  alternativ.  Dock  fanns  inte 
tidsmöjligheter för att kunna genomföra detta. 
   I  en  av  de  inkluderade  artiklarna,  Ahlin  och Billhult  (2012,  ss.  41-47),  skildras 
kvinnors syn på diabetes. Artikeln inkluderades av den anledningen att den innehåller 
ett värdefullt resultat som ansågs vara användbart i studien. Dock kan en risk finnas att 
mäns upplevelse inte på ett lika tydligt sätt framkommer. 
   Vetenskapliga artiklar gjorda i Sverige och Skandinavien önskades inledningsvis till 
studiens  resultat,  men  sparsamt  utbud  bidrog  till  att  även  inkludera  västvärlden. 
Skillnader i sjukvårdssystem mellan olika länder kan påverka resultatet i de inkluderade 
studierna.  Exempelvis  är  en  av  de  inkluderade  studierna  från  USA  där 
sjukvårdssystemet skiljer sig från det svenska såtillvida att ekonomiska aspekter i högre 
utsträckning kan inverka på människors möjligheter till hälsa och vård. 
   De  kvantitativa  artiklarna  som  inkluderats  i  studien  har  styrkt  den  kvalitativa 
forskning som utgjort underlag för uppsatsens resultat. Därav har både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar inkluderats. 
   Inledande frågeställning var att beskriva upplevelsen av de rekommendationer hälso- 
och  sjukvård  ger  till  patienter  gällande  sin  egenvård.  Dock  hittades  sparsamt  med 
information angående detta. Frågeställningen modifierades då till  ”upplevelsen av att 
leva med diabetes och utförandet av egenvård och livsstilsförändringar”. Detta beskriver 
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Axelsson (2012, ss. 207-208) som ett arbetssyfte. Det slutliga syftet växte fram senare i 
sökprocessen (ibid) till ”möjligheter till hälsa hos diabetiker”.

SLUTSATSER

Sjukvårdspersonalen  bör  se  människan  bakom sjukdomen  och  för  att  kunna  ge  ett 
fullgott stöd till en livsstilsförändring behöver patienten uppmuntras till  en känsla av 
hälsa. För att vården ska kunna hjälpa denna patient i en hälsoprocess behöver patienten 
funnit ett nytt sammanhang i livet att förhålla sig till efter att ha blivit drabbad av sin 
kroniska sjukdom. På detta sätt kan patienten vara delaktig i sin vård och kan då på sikt 
uppleva en känsla av hälsa.
   Utifrån denna studie har vi som blivande legitimerade allmänsjuksköterskor erhållits 
en ny kunskap och därmed ny syn på hur diabetessjuka patienter bör bemötas. Det finns 
många faktorer som hindrar en diabetiker  till  upplevelse av hälsa då vår förkunskap 
gällande detta har varit begränsad. Vi har förvärvat en ökad förståelse för dessa hinder 
till hälsa och vi kan nu på så vis hjälpa dessa människor på ett vedertaget sätt. Vi hoppas 
även att  denna studie kan inbringa kunskap och förståelse bland annan vårdpersonal 
samt att den väcker intresse för att fördjupa sig i de livsstilförändringar som en patient 
kan göra, exempelvis vad hälsosam kost och god fysisk aktivitet kan innebära.
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Översiktstabell över inkluderade artiklar.
Författare, 
årtal 
titel och 
tidskrift

Problem och 
syfte 

Metod Urval Resultat

Författare: 
Ahlin, K., 
Billhult, A. 
Årtal: 2012.
Titel:  Lifestyle 
changes – a 
continuous, 
inner struggle 
for women with 
type 2 diabetes: 
A qualitative 
study.
Tidskrift:  
Scandinavian 
Journal of 
Primary Health 
Care.

Problem: 
Kvinnor upplever 
livsstilsförändrin
gar som 
överväldigande 
och svåra att 
hantera men 
ingen tidigare 
forskning har 
undersökt hur 
kvinnliga 
diabetiker 
upplever sin 
livsstilsförändrin
g.
Syfte: Syftet är 
att beskriva hur 
kvinnor hanterar 
nödvändiga 
livsstilsförändrin
gar vid en 
kronisk sjukdom, 
med diabetes som 
en modelltyp.

Kvalitativ 
metod med en 
öppen fråga: 
”Vad är din 
upplevelse av 
livsstilsförändri
ngar?”
Analyserades ur 
Giorgi´s 
fenomenologisk
a metod.

10 kvinnor i 
åldrarna 37-87 
år med en 
diabetesdiagnos 
- duration; ett 
medelvärde på 
10 år.

Kvinnorna 
upplever en 
kamp i 
vardagen samt 
ett utanförskap 
där de ser sig 
själva som offer 
inför kraven till 
förändring. 
Kvinnorna fann 
många 
anledningar till 
att inte utföra en 
livsstilsförändri
ng.

Författare: 
Gatt, S., 
Sammut, R. 
Årtal: 2008.
Titel: An 
exploratory 
study of 
predictors of 
self-care 
behaviour in 
persons with 
type 2 diabetes. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 

Problem: I Malta 
är diabetes typ 2 
ett särskilt stort 
problem då 
prevalencen för 
diabetes är mycket 
högre än i övriga 
Europa och 
förväntas öka 
ytterligare. Det är 
viktigt att förstå 
faktorer som 
influerar 
egenvårdsbeteend
en hos personer 
med diabetes.

Kvantitativ 
artikel där 
författarna har 
intervjuat 
deltagarna 
utefter ett 
frågeformulär 
då många av 
deltagarna var 
analfabeter. 
Författarna har 
skapat ett nytt 
frågeformulär 
som passar 
syftet och 
beskrivs i 

100 deltagare 
med typ 2 
diabetes som är 
randomiserat 
utvalda från en 
diabetesdatabas
.
Inklusionskriter
ier: personer 
som har haft 
diabetes i minst 
6 månader, ha 
ett maltesisk 
ursprung , och 
är villiga att 
delta i studien.

Resultatet visar 
hur individers 
attityder till 
egenvård 
varierade med 
mest positiv 
attityd gällande 
fotvård och 
minst positiv 
attityd gällande 
medicinintag. 
Visar även högt 
förtroende i 
relation till 
medicinintag 
och mindre 
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Studies. Syfte: Syftet med 
denna studie var 
att identifiera 
prediktorer för 
egenvårdsbeteend
e bland vuxna 
diabetessjuka på 
Malta.

artikeln. 
Dataanalys 
utfördes med 
användning av 
SPSS för 
Windows V.14. 
Frekvens, 
procenttal, 
medelvärden 
och 
standardavvikels
er för varje 
objekt 
beräknades. 

förtroende till 
motion. 

Författare: 
Kneck, Å., 
Klang, B., 
Fagerberg, I. 
Årtal: 2012.
Titel: Learning 
to live with 
diabetes – 
integrating an 
illnes or 
objectifying a 
disease.
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing.

Problem: Det 
behövs ökad 
kunskap om hur 
lärande etableras 
i en persons liv 
och hur diabetes 
över tid bidrar till 
denna process.

Syfte: Syftet med 
studien var att 
belysa 
innebörden av 
"att lära sig att 
leva med 
diabetes" 3 år 
efter diagnosen.

Kvalitativ 
studie utifrån 
ett 
livsvärldsperspe
ktiv. 
Intervjuerna 
analyserades 
med en 
fenomenologisk
-hermeneutisk 
metod.

13 deltagare i 
åldrarna mellan 
29-68 år, fyra 
kvinnor och nio 
män, med olika 
medicinska 
behandlingar 
och 
patofysiologier, 
från Sverige.

Resultatet 
beskriver hur 
diabetes 
integreras i en 
persons liv både 
psykiskt och 
fysiskt. Känslor 
angående 
kontroll och 
säkerhet tas upp 
och upplevelser 
gällande sociala 
relationer. 

Författare: 
Malpass, A., 
Andrews, R., 
Turner, K M.
Årtal: 2009.
Titel: Patients 
with Type 2 
Diabetes 
experiences of 
making 
multiple 
lifestyle 
changes: A 
qualitative 
study.
Tidskrift: 

Problem: Det är 
oklart om 
patienter finner 
att göra flera 
livsstilsförändrin
gar lättare än att 
bara göra en, och 
om flera 
förändringar 
upplevs stödjande 
eller 
kontraproduktivt.

Syfte: Syftet med 
studien var att 
bedöma om 

Kvalitativ 
studie som 
baseras på en 
tidigare studie: 
”the early 
ACTID trail”. 
Deltagarna 
intervjuades vid 
två tillfällen, 3 
och 9 månader 
efter 
randomisering 
till den tidigare 
studien. 
Intervjuerna 
analyserades 

30 deltagare, 18 
kvinnor och 12 
män, som varit 
med i en 
tidigare studie: 
”the early 
ACTID trail”, 
randomiserades 
från tre grupper 
i den tidigare 
studien, i olika 
åldrar.

Resultatet 
beskriver att en 
del deltagare 
fann 
kostförändringa
r som stöd till 
förändringar i 
aktivitetsnivån 
och att vissa 
deltagare 
använde fysisk 
aktivitet för att 
stödja 
kostförändringa
r och 
kontrollera 
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Patient 
Education and 
Counseling.

patienterna 
upplever ökad 
fysisk aktivitet 
stödjer eller 
hindrar 
kostförändringar 
eller vice versa, 
och om patienter 
sammantaget 
fann att göra flera 
livsstilsförändrin
gar 
kontraproduktivt 
eller nyttigt.

genom konstant 
komperativ 
metod. Med 
hjälp av 
programmet 
ATLAS.ti.5.2.6 
analyserades 
teman fram.

deras 
blodsocker. De 
flesta deltagarna 
upplevde flera 
förändringar 
som stödjande 
snarare än 
kontraproduktiv
t.   

Författare: 
Mamhidir, A-
G., Lundman, 
B.
Årtal: 2008.
Titel: Having 
control over 
type 2 diabetes 
means daring to 
be free.
Tidskrift: 
Journal of 
Diabetes 
Nursing.

Problem: Att 
leva med diabetes 
beskrivs som en 
balans för att lära 
sig få kontoll 
genom att känna 
igen kroppen 
signaler och lära 
sig hantera 
sjukdomen i det 
dagliga livet.

Syfte: Artikeln 
beskriver 
processen för 
kontroll , frihet 
och ansvar 
gällande diabetes 
från patienternas 
perspektiv. 

Kvalitativ 
studie med 
narrativ 
intervjumetodik
. Intervjuerna 
analyserades 
med inspiration 
från  Ricoeurs 
filosofi.

Fyra deltagare, 
två män och två 
kvinnor i 
åldrarna 42-65, 
med en duration 
av diabetes 
mellan 2-18 år 
och talade 
svenska.

Resultat visar 
att nödvändiga 
livsstilsförändri
ngar skapar en 
känslomässig 
påfrestning, risk 
för svåra 
komplikationer 
skapar rädsla, 
stress, ilska och 
en känsla av att 
vara utan 
kontroll. En 
positiv 
framtidsyn gör 
det lättare att 
finna en lämplig 
livsstil och ger 
en känsla av 
kontroll samt 
insikten av 
ansvar för sin 
sjukdom ger 
känsla av en 
vändpunkt för 
att göra en 
livsstilsförändri
ng.

Författare: 
Moser, A., van 
der Bryggen, 
H., 
Spreeuwenberg, 

Problem: 
Tidigare 
forskning 
gällande 
processen att 

Kvalitativt 
deskriptiv 
exploratorisk 
studie, 
intervjumetodik 

15 deltagare 
diagnosticerade 
med diabetes 
typ 2 som 
deltog i en 

Resultatet är 
uppdelat i fyra 
delar: förståelse, 
kämpande, 
utvärdering och 
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C., 
Widdershoven, 
G. 
Årtal: 2008.
Titel: 
Autonomy 
through 
identification: a 
qualitative 
study of the 
process of 
identification 
used by people 
with type 2 
diabetes.
Tidskrift: 
Journal of 
Nursing & 
Healthcare of 
Chronic 
Illnesses.

identifiera 
diabetes med 
autonomi som 
utgångspunkt är 
begränsad.

Syfte: Syftet med 
denna studie var 
att klarlägga 
processen av 
identifikation av 
diabetes med en 
dimension av 
autonomi som 
beskrivs av 
personer med typ 
2-diabetes.

har tillämpats. sjuksköterskele
dd 
undersökning i 
Nederländerna.

mastering. Att 
identifiera 
diabetes är en 
icke-linjär, 
cyklisk och 
återkommande 
process 
eftersom 
drabbade 
patienter alltid 
hanterar 
förändrade 
villkor för 
sjukdomen.

Författare: 
Nagelkerk, J., 
Reick, K., 
Meengs, L.
Årtal: 2006.
Titel: 
Perceived 
barriers and 
effective 
strategies to 
diabetes self-
management.
Tidskrift:  
Journal of 
Advanced 
Nursing.

Problem: Det 
finns inte mycket 
rapporterat om de 
barriärer som 
patienter ofta 
utsätts för och de 
strategier som de 
använder för att 
integrera sin 
vård.

Syfte: Syftet med 
studien var att 
beskriva de 
upplevda hinder 
för egenvård hos 
vuxna med typ 2-
diabetes i en 
lantlig miljö och 
att identifiera 
effektiva 
strategier i 
egenvård för att 
belysa behovet av 
infrastruktur eller 
förändringar i 

En 
exploratorisk 
och deskriptiv 
design 
innefattande 
fokusgrupper, 
där data 
insamlades år 
2002.

24 vuxna med 
diabetes typ 2 
blev 
rekryterade för 
att delta i en av 
tre 
audioinspelade 
fokusgrupper.

Resultatet tog 
upp att den 
största barriären 
i hälsoarbete vid 
diabetessjukdo
m var saknad av 
kunskap kring 
en ordentlig 
dietplan, 
oförståelse 
angående 
sjukdomsplanen 
och frustration 
över 
glukoskontroller 
och en fortsatt 
progresserande 
sjukdom.
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klinisk praxis 
som skulle 
underlätta 
integrationen av 
självförvaltning.

Författare: 
Svenningsson, 
I., Marklund, 
B., Attvall, S., 
Gedda, B.
Årtal: 2011.
Titel: Type 2 
diabetes: 
perceptions of 
quality of life 
and attitudes 
towards 
diabetes from a 
gender 
perspective.
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences.

Problem: 
Depressioner är 
vanliga bland 
diabetiker, och 
bland dessa är de 
vanligare bland 
kvinnor än bland 
män.

Syfte: Syftet är 
att jämföra 
överviktiga och 
normalviktiga 
människor med 
diabetes typ 2, ur 
ett kvinnligt och 
manligt 
perspektiv, i 
förhållande till 
deras 
uppfattningar och 
attityder till sin 
sjukdom och 
behandling.

Kvantitativ 
studie. Det 
gjordes en 
tvärsnittsstudie 
mellan 2007-
2008. 
Deltagarna 
rekryterades 
från 
primärvården i 
västra Sverige. 
Enkäter 
användes för 
insamling av 
data. Dessa 
skickades ut till 
deltagarna. 
Frågorna var 
uppdelade i fyra 
kategorier: 
medicinska 
aspekter, 
välbefinnande, 
attityder och 
tillfredsställelse 
av behandling. 

287 människor 
deltog, kravet 
var 30-75 år 
med en 
diabetesdiagnos
, antingen 
normalviktigt 
eller överviktig. 
25 
vårdcentraler 
bjöds in till att 
delta i studien 
men bara 14 
deltog.

Resultatet visar 
att fler 
överviktiga 
kvinnor 
upplever 
begränsningar i 
livet än 
överviktiga 
män, gällande 
både fysisk och 
psykisk hälsa. 
Kvinnorna 
upplevde 
sjukdomen som 
mer 
överväldigande 
än vad männen 
gjorde. 

Författare: 
Vég, A., 
Rosenqvist, U., 
Sarkadi, A.
Årtal:  2006.
Titel: Self-
management 
profiles and 
metabolic 
outcomes in 
type 2 diabetes.
Tidskrift:  
Journal of 

Problem: Det är 
många diabetiker 
som har svårt att 
hantera sin 
sjukdom och 
integrera denna i 
sitt liv.

Syfte: Syftet är 
att undersöka om 
det är möjligt att 
bestämma 
deltagarnas 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär 
skickades ut 24 
månader efter 
att deltagarna 
börjat ett ettårs 
hälsolärande 
program för 
människor med 
diabetes typ 2. 
Dessa deltagare 
valdes ut av ett 

Deltagarna blev 
rekryterade från 
ett ettårs 
hälsolärande 
program för 
människor med 
diabetes typ 2 
på svenska 
apotek.

Resultatet tar 
upp olika sätt 
att se på sin 
sjukdom och 
vad de 
deltagande tar 
för ansvar i sin 
sjukdomshanteri
ng, behov av 
stöd och 
behandlingsmål. 
I resultatet tas 
även 
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Advanced 
Nursing.

självförvaltning 
genom att ställa 
tre öppna frågor 
angående deras 
självupplevda 
roller i sin 
diabeteshantering
.

antal apotek i 
Sverige. Tre 
öppna frågor 
användes för att 
undersöka 
självförvaltning 
baserat på 
vilken roll, mål 
och behov av 
stöd personen 
har. Insamling 
av data gjordes 
mellan 1997-
2002.

patientrollen 
upp samt 
negativa 
upplevelser och 
önskan om 
kontroll. 
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Bilaga 2

Sökhistorik
Databas Sökord Träffar Lästa Granskade Valda

Cinahl Nursing (MW) AND 
Diabetes (MW) AND 
Self care (MW)

334 2

Cinahl Nursing (MW) AND 
Diabetes (MW) AND 
Complience (MW) 

42 2 1

Cinahl Nursing AND Diabetes 
AND Education 

260 1

Cinahl Sweden (MW) AND 
Diabetes (MW) AND 
Nursing (MW) 

23 1 1 1

Scopus Nursing (Keyword) 
AND Self Care 
(Keyword) AND 
education (Keyword) 
AND motivation 
(Keyword)

29 1 1

Cinahl Diabetes, Nursing, 
(MH "Orem Self-Care 
Model") OR (MH "Self 
Care") AND 
management AND 
Care AND 
empowerment

13 1

Cinahl Diabetes AND feelings 
AND sweden

8 1 1

Cinahl Diabetes AND feelings 
AND Self care 

42 1 1

25



PudMed Diabete (MeSH Terms) 
AND Nursing (MeSH 
Terms) AND Emotions 
(MeSH Terms)

30 2 2 1

Cinahl Diabetes (MW) AND 
Nursing (MW) AND 
Quality of life (MW)

70 2

Cinahl Care (MW) AND 
patient (MW) AND 
exercise (MW) AND 
diabetes

105 1 1

Cinahl Care (MW) AND 
Diabetes (MW) AND 
Attitude (MW) AND 
Self care (MW) NOT 
education (MW)

156 1 1

PubMed Sweden (MeSH 
Terms) AND Diabetes 
(MeSH Terms) AND 
Nursing (MeSH Term)

25 1

PubMed Diabetes (MeSH 
Terms) AND Nursing 
(MeSH Terms) 
Denmark (MeSH 
Terms)

10 1

Cinahl Diabetes AND nursing 
AND lifestyle change 

20 3

Cinahl Diabetes (MW) AND 
self care AND care 

20 1
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(MW) AND patient, 
fear

Cinahl Patient AND attitude to 
change AND diabetes 

9 1

Cinahl Patient AND Attitude 
change AND diabetes 

14 1

Cinahl Diabetes AND diabetic 
patient AND patient 
attitude

1 1 1

SweMed+ Diabetes 1157 1 1 1

SweMed+ diabetes AND 
exp:"egenvård" 

54 3

SweMed+ diabetes AND life style 
Limits: 
mesh_en:"diabetes 
mellitus type 2"

181 1 1 1

Pubmed Diabetes (MeSH 
Terms) AND 
complications (MeSH 
Terms) AND emotions 

162 2

Pubmed Diabetes (MeSH 
Terms) AND 
complications (MeSH 
Terms) AND 
depression 

312 1

Cinahl Diabetes (AB) AND 
emotional (AB) AND 
lifeworld. 

1 1

Cinahl Diabetes (AB) AND 5 1

27



life world (AB) 

Cinahl Quality of life (AB) 
AND diabetes (AB)

1472 2

Manuell 
sökning

25 25 6 6

 
Totalt 4580 62 18 10

28


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Vad är diabetes mellitus och hur uppkommer sjukdomen?
	Diabetessjukdomens påverkan på hälsa
	Vad upplever patienten
	Att förändra sin livsstil
	Vad är hälsa?

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Datainsamling
	Analys

	RESULTAT
	Upplevelsen av ett förändrat liv
	Känslor av att ha en diabetesdiagnos
	Kunskapsintegrering

	Att ta ansvar för sin hälsa
	Livsstilsförändring
	Integrering av kost och fysisk aktivitet i det dagliga livet
	Integrering av medicinering och glukoskontroll i det dagliga livet

	Relationernas betydelse
	Vårdrelationer
	Sociala relationer


	DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion

	SLUTSATSER
	REFERENSER
	Bilaga 1
	Bilaga 2


