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Sammanfattning    
Vid insjuknandet i diabetes typ 2 sker en förändring i patienters liv. En del av 
behandlingen vid sjukdomstillståndet är att förändra kost- och motionsvanor. 
Egenvården är en viktig del av de livsstilsförändringar som är aktuella. Patienterna kan 
genom egenvården bromsa sjukdomsutvecklingen och på så sätt bibehålla en god hälsa. 
Tidigare forskning har visat på svårigheter i genomförandet av livsstilsförändringar. 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur livsstilsförändringar upplevs av 
patienter med diabetes typ 2.  
 
Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar belyste 
upplevelsen av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Data har analyserats genom 
Axelssons (2012) modell i skapandet av en ny helhet. Litteraturstudiens resultat 
presenteras i två huvudteman och sex subteman. De två huvudteman är Att ställas inför 
utmaningar och Att uppleva en positiv dimension. Att ställas inför utmaningar visade att 
livsstilsförändringarna kunde upplevas som krävande, utmanade och svåra av 
patienterna. Det visade även hur mötet med hälso- och sjukvården kunde upplevas som 
besvärligt men samtidigt stödjande. Att uppleva en positiv dimension visade hur 
patienterna upplevde att integreringen av livsstilsförändringar främjade hälsan och 
balansen i livet. Upplevelsen av livsstilsförändringar är personlig och unik för varje 
patient. Sjuksköterskan bör ha detta i åtanke i mötet med patienten där vårdrelationen 
blir central. En vårdande relation kan hjälpa patienten till att skapa varaktiga och 
långsiktiga förändringar som deras sjukdomstillstånd kräver.   
  
 
 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, livsstilsförändringar, upplevelser, leva med diabetes. 
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INLEDNING 
Allt fler drabbas av diabetes typ 2 och det ställs krav på sjukvården att möta denna 
utveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes vårt intresse för de 
patienter som insjuknat i diabetes typ 2, då vi upplevde en bristande följsamhet i de 
livsstilsförändringar som patienterna rekommenderades att göra. I mötet med 
patienterna reflekterade vi över att de hade svårigheter med att uttrycka sina upplevelser 
kring de livsstilsförändringar som deras sjukdomstillstånd krävde. Vi reflekterade även 
över att sjuksköterskan hade svårigheter att nå fram till patienterna. Skapandet av 
varaktiga livsstilsförändringar verkade ofta utebli, vilket bidrog till konsekvenser för 
individerna och samhället i stort. Vår intention med examensarbetet är att få en ökad 
förståelse för hur livsstilsförändringar upplevs för patienter med diabetes typ 2. Detta i 
syfte att kunna ge bästa möjliga stöd och vård till patienterna i skapandet av varaktiga 
livsstilsförändringar. 
  
BAKGRUND 
I bakgrunden kommer författarna i föreliggande uppsats att beskriva och förklara olika 
begrepp som är relaterade till innehållet i föreliggande litteraturstudie. 

Patientbegreppet 
Patientbegreppet betyder ursprungligen den som lider eller utstår lidandet. Begreppet är 
inte anknytet till någon specifik vårdkontext och det betecknar en individ som har någon 
form av kontakt med ett vårdsystem, både öppenvård och slutenvård (Dahlberg & 
Segesten 2010, s.105; Kasén 2012, ss.101-102). Försök har skett under många år att 
ersätta patientbegreppet, då begreppet kan uppfattas som att patienten passivt tar emot 
vård. Förslag på andra begrepp som inbegriper en mer ökad självständighet har varit 
klient, brukare eller vårdtagare.  
 
Begreppet patient används i litteraturstudien. Då människan drabbas av diabetes typ 2 
innebär detta en regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården vilket betyder att 
individen då kan ses som en patient. Författarna i föreliggande uppsats väljer att inte 
betrakta ”patient” som en passiv mottagare av vård, utan som en person som ges goda 
förutsättningar att vara delaktig i sin egen vård. 

Diabetes typ 2 
Patofysiologi, etiologi och symtom 
Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom som kännetecknas av en kronisk hyperglykemi. 
Hyperglykemin kan ha sitt ursprung i att insulinet från pankreas betaceller inte får 
tillfredställande effekt på kroppens olika vävnader, insulinresistens, men kan även ha 
sitt ursprung i en minskad frisättning av insulin från betacellerna (Mulder 2010, s.29). 
Sjukdomen uppkommer i en samverkan mellan miljö och arv och den progredierar 
vanligen långsamt (Sagen 2013, ss.30-32). Sjukdomen har, enligt Sagen (2013, s.23) 
och Mulder (2010, ss.36-38), en stark sammankoppling med miljöfaktorer som 
övervikt, obesitas samt fysisk inaktivitet. Även det metabola syndromet, vilket 
karaktäriseras av dyslipidemi, hypertoni, mikroalbuminuri samt en ökad risk för att 
utveckla sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, förknippas med diabetes typ 2. 
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Lindholm (2010, s.16) poängterar att symtomen vid insjuknandet i diabetes typ 2 ofta är 
trötthet, ökade urinmängder och en förhöjd törst. Även symtom som en ökad mängd 
infektioner samt viktförlust förkommer vid hyperglykemi. Kneck, Klang och Fagerberg 
(2011, s.558) tillägger till ovanstående att hyperglykemi kan resultera i att blodkärl och 
nerver skadas, vilket i längden leder till olika typer av senkomplikationer som hjärt- och 
kärlsjukdom, njurskador och blindhet.  

Behandling 
Livsstilsförändringar, såsom regelbunden fysisk aktivitet och omläggning av kosten, 
utgör den primära icke-farmakologiska behandlingen vid diabetes typ 2. Målet är att 
minska både insulinresistensen och kroppsvikten. Regelbunden kontroll av blodsockret 
kan också komma att bli aktuellt. I takt med att sjukdomen progredierar och 
insulinresistansen ökar påbörjas farmakologisk behandling, då i form av tabletter 
och/eller insulin (Sagen 2013, ss.45-47; Toft 2010, s.82). Sagen (2013, s.23) 
understryker att då metabolt syndrom föreligger riktas även behandlingen mot att 
minska risken för utvecklingen av kardiovaskulära sjukdomar. 

Livsstilsförändringar 
Livsstilsförändringar, såsom kostförändringar, regelbunden fysisk aktivitet och kontroll 
av blodsocker, blir som tidigare nämnts aktuellt för de flesta patienter som 
diagnostiseras med diabetes typ 2. Att göra livsstilsförändringar innebär alltså att 
patienten ändrar sitt sätt att leva. För att förstå begreppet livsstilsförändring behöver 
begreppen livsstil samt förändring förtydligas. Nedan förtydligas även sambandet 
mellan egenvård och livsstilsförändringar. 

Begreppet livsstil innefattar förhållandevis beständiga mönster av värden, vanor, 
förhållningssätt och beteenden som en individ har. Dessa är karakteristiska för den 
grupp individen vill vara en del av eller är en del av. Livsstilen skapas i samspelet 
mellan individen och kollektivet. Den är således basen i individens psyke och 
personlighet, där värden och mål är centrala, och utvecklas individuellt. Utvecklandet av 
livsstil präglas även av det samhälle och den grupp som individen är en del av samt de 
begränsningar som definierar möjligheten att välja livsstil. Genom individens 
beteendemönster kommer livsstilen till uttryck (Jahren Kristoffersen 2005, ss.227-228). 
Begreppet förändring härstammar, enligt Salmela, Fagerström och Eriksson (2007, 
ss.22-23), från tyskans substantiv veränderung, vars verb är förändra. Förändra innebär 
att ett förhållande förändras av något eller någon, men kan även stå för en handling som 
görs så att något förändras. Med utgångspunkt i detta kan således livsstilsförändring ses 
som en handling där individen ändrar sitt sätt att leva. Individen bryter upp från gamla 
vanor och mönster för att bilda nya. 

I litteraturstudien används begreppet egenvård frekvent med avsikten att förtydliga att 
egenvården är en väsentlig del av de livsstilsförändringar som ingår i vården vid 
diabetes typ 2. Syfte med egenvården är att uppnå en god blodglukoskontroll samt att 
patienten kan undvika medicinering. I längden medför detta en stärkt hälsa och ett ökat 
välbefinnande.  Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras egenvård som en åtgärd 
som den enskilda individen kan vidtaga vid okomplicerade sjukdomar, skador och 
symtom. 
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Livsvärld 
Livsvärlden är den värld vi dagligen lever i och inbegriper både världen inom oss samt 
världen utanför oss. Den förblir ofta oreflekterad och tas därmed för given (Asp & 
Fagerberg 2012, s.69). Den utgör och kan beskrivas som en värld av erfarenheter och då 
vi alla bär på olika erfarenheter är varje livsvärld unik och subjektiv. Samtidigt som 
livsvärlden är unik delas även denna i relation till andra människor. Livsvärlden utgör 
således grunden för hur vi uppfattar och förhåller oss till oss själva, vår omgivning och 
världen i stort (Ekebergh 2012, ss.490-491; Dahlberg & Segesten 2010, s.128 & s.138).  
Att drabbas av sjukdom och att behöva göra förändringar i sin livsstil kan följaktligen 
upplevas på helt skilda sätt. Vardagen och den värld som tidigare togs för given tvingar 
människan att reflektera över sin tillvaro, vilket kan leda till ett medvetandegörande av 
tankar, känslor och handlingar som påverkar individens sätt att leva.  

Hälsa 
Hälsa är ett begrepp som, enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.47), kan tolkas på flera 
olika sätt. Begreppet är komplext och inom sjukvården uppfattas det olika. Målet för 
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälsa (SFS 1982:763). 
 
När sjukdom eller någon form av lidande inkräktar på den enskilda människans hälsa, 
menar Dahlberg och Segesten (2010, ss.47-50) att människan söker vård i syfte att 
behålla eller återfå hälsa. Tillståndet hälsa berör hela individen och upplevs som att vara 
i jämnvikt och en inre balans som står i förbindelse med medmänniskorna och livet i 
stort. Upplevelsen av hälsa är individuell och har olika betydelser för varje människa 
och bör därför ses som mångdimensionell. Hälsa är följaktligen inte konstant utan 
relativ och belyser människans livssituation, vilket betyder att hälsan är integrerad i 
individens liv. Vidare skriver Dahlberg och Segesten (2010, ss.47-50) att innebörden av 
hälsa har ett större djup än endast frånvaro av sjukdom. Hälsoupplevelsen kan bli 
påverkad om individen drabbas av en sjukdom som är obotlig. Upplevelsen kan även 
påverkas hos en person som är frisk, om dess liv saknar en betydelsefull mening. Hälsa 
kan i själva verket vara sammanlänkat med lidande, så länge lidandet är uthärdligt för 
individen. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss.49-53) belyser att en god hälsa är av betydande vikt 
för de flesta människor och att denna visar sig som någon form av upplevt 
välbefinnande. Trots detta är det svårt att säkerställa vad hälsa är. En viktig faktor för att 
människor skall uppleva hälsa är att deras biologiska funktioner i största möjliga mån är 
intakta, men vårdvetenskapen menar att hälsa är så mycket mer än detta. Både existens 
och biologi har betydelse för upplevelsen av hälsa och går således inte att separera. 
Vårdvetenskaplig forskning visar på att när individer blir ombedda att beskriva hälsa så 
syftar de främst inte på biologin. Individer som drabbats av allvarliga sjukdomar, där 
biologiska funktioner är drabbade, kan uppleva att de har hälsa. Vidare skriver Dahlberg 
och Segesten (2010, ss.49-53) att forskningen även visar att avgörande för hälsa är att 
individen anser sig må bra och kan genomföra det som anses värdefullt i livet, med 
andra ord, en allmän känsla av välbefinnande hos människan. Det går således inte att 
diskutera hälsa utan att både beröra den biologiska och existentiella dimensionen. 
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Vårdrelationen 
En förutsättning för att vården skall kunna lindra lidande, stärka hälsoprocesser och öka 
välbefinnandet hos patienten är att en fungerande relation mellan patient och vårdare 
föreligger. Vårdrelationen kännetecknas av att vårdaren har ett professionellt genuint 
engagemang där fokus ligger på patienten och dennes vårdbehov. En väsentlig del i 
detta är att vårdaren inte tar för givet att vårdaren själv skall gagnas av relationen. Det 
utesluter dock inte att vårdaren kan må väl i vårdandet. Öppenhet och professionell 
kunskap hos vårdpersonalen är av stor betydelse för vårdrelationen där vårdaren aktivt 
reflekterar över relationen och vårdandet (Dahlberg & Segesten 2010, ss.190-191). 
Wiklund (2003, s.155) tillägger till ovanstående att vårdrelationen ger patienten 
utrymme att uttrycka sina behov, problem och begär.  

Empowerment 
Enligt Nationalencyklopedin (2014) kommer begreppet empowerment av engelskans 
ord power som står för makt, kraft och förmåga. Rodwell (1996, ss.305-307) nämner att 
begreppet används i stor omfattning både inom hälso- och sjukvård och samhällelig 
kontext. Begreppet har ett antal olika definitioner och tillämpningar. Empowerment 
(egenmakt på svenska) definieras som att möjliggöra för eller att tillföra en förmåga 
men även att förse med formell eller rättslig makt. Enkelt sammanfattat är begreppet 
den process av förmedlan/överföring av kraft (power) från den ena individen till den 
andra. 
 
Empowerment kan användas i främjandet av hälsa. Hälsofrämjandet står för en process 
där förbättrad hälsa och en ökad kontroll över hälsan möjliggörs för individer. 
Sammanfattningsvis utgörs empowerment av en hjälpprocess där bemyndigande, 
möjligheter, resurser och färdigheter ges till individer för att kunna genomföra 
förändringar. Begreppet inrymmer även gemensamt beslutsfattande där individen har 
friheten att göra självständiga val och inser ansvaret för sina handlingar (Rodwell 1996, 
ss.307-309). 
 
Livsstilsförändringar medför att patienterna behöver ta stort ansvar för sin hälsa. 
Empowerment kan anses vara till hjälp för patientens delaktighet i sin vård. 
Empowerment kan komplettera vårdrelationen och patientens kunskap kring sin hälsa 
och livssituation genom att exempelvis värdefull medicinsk kunskap, som 
sjuksköterskan besitter, överförs till patienten så att denna aktivt kan ta självständiga 
beslut i sin egenvård.  
        
PROBLEMFORMULERING 
Diabetes typ 2 är idag allt mer vanligt förekommande. Pellmer, Wramner och Wramner 
(2012, ss.174-175) menar att förloppet av sjukdomen är smygande och att hälften av de 
patienter som insjuknar är omedvetna om detta. Att drabbas av diabetes typ 2 innebär 
förändringar i vardagslivet både för de som insjuknar och deras närstående. Förändring 
av kostvanor och motionsvanor blir oftast aktuella. Dessa förändringar kan skilja sig 
mer eller mindre från patienternas tidigare livsstil, vilket kan resultera i olika 
upplevelser kring integrerandet av livsstilsförändringar. Då nya vanor integreras i 
patienternas livsvärld tar livet en tvär vändning. Patienterna behöver nu ta hänsyn till 
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sitt sjukdomstillstånd vilket kräver stor planering i vardagen. Hur upplever egentligen 
patienter de livsstilsförändringar som ofta blir aktuella? Tidigare forskning har visat på 
att patienter upplever genomförandet av livsstilsförändringar som svårt.  Det är av stor 
betydelse för sjuksköterskan att få insikt och förståelse för hur livsstilsförändringar kan 
upplevas av patienter, för att på bästa möjliga sätt kunna stödja dem och för att kunna 
individanpassa vården. 
   
SYFTE 
Syftet är att undersöka hur livsstilsförändringar upplevs av patienter med diabetes typ 2. 
 
METOD 
Axelssons (2012, ss.203-220) metod för litteraturstudie har valts för att svara an på 
syftet och för att metoden ansågs vara lätt att förstå och följa. Enligt Axelsson (2012, 
ss.203-205) kännetecknas en litteraturstudie av identifikation av kunskapsläget inom 
aktuellt forskningsområde. Under genomförandet av litteraturstudien lär sig studenten 
söka, värdera och sammanställa ny kunskap. Kunskaperna kan bidra till utveckling av 
verksamhet och egen profession. 

Datainsamling 
Genomförandet av datainsamlingen initierades av en sökprocess vilken syftade till att 
finna vetenskapliga artiklar som beskrev relevant forskningsläge. Sökningen skedde i 
databaserna Cinahl och Pubmed med relevanta sökord som diabetes type 2, experience, 
lifestyle change, life style changes, living with diabetes samt diabetes mellitus, type 2. 
Sökningen inkluderade artiklar som var ”peer-reviewed” och som inte var publicerade 
tidigare än 2000. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och ha en internationell 
bredd. Åldern på deltagarna i valda studier avgränsades till 19 år och äldre. En av 
artiklarna som ingår i litteraturstudien hade både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. 
 
Sökningen startade brett med sökorden type 2 diabetes och lifestyle change. Beroende 
på ett högt antal träffar (runt 200) lästes endast rubriker och relevanta artiklar valdes ut 
för vidare granskning. Även manuella sökningar i vetenskapliga tidskrifter och 
referenslistor gjordes. Då den breda sökningen inte gav tillfredställande material som 
svarade an på syftet gjordes avgränsningar i form av ålder, årtal, språk och peer-
reviewed. För en mer detaljerad beskrivning av sökprocessen se tabell II i bilaga I. En 
mer ingående granskning gjordes av de utvalda artiklar som ansågs svara an på syftet. 
Totalt granskades 14 artiklar närmare, varav sex artiklar exkluderades då dessa inte 
ansågs svara an mot syftet. Två av de exkluderade artiklarna fokuserade på upplevelsen 
av att delta i ett interventionsprogram för personer med diabetes typ 2. Två artiklar 
handlade om attityder och värderingar i livet som inverkade på egenvården. De 
återstående två artiklarna fokuserade på vilka kulturella faktorer som påverkade 
följsamheten hos diabetespatienter samt upplevelsen av sjukdom vid samtidig 
diabetesdiagnos.  
 
Slutligen kvalitetsgranskades åtta artiklar enligt Fribergs (2006, ss.117-120) modell. 
Dessa artiklar hade sitt ursprung i Sverige, Japan, Storbritannien och USA. Fribergs 
modell syftar till att granska kvalitén på artiklar genom att specifika frågor kring 
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artiklarnas teori/perspektiv, metoder och resultat jämförs där bland annat skillnader och 
likheter uppdagas. Samtliga åtta artiklar ansågs var av god kvalité och inkluderades 
därför i litteraturstudiens resultat. 

Dataanalys 
Data analyseras enligt Axelssons (2012, ss.212-214) beskrivning.  Artiklarna lästes ett 
flertal gånger individuellt av båda författarna till föreliggande uppsats och anteckningar, 
vilka innehöll stoff relaterat till syftet, fördes under tiden på lösblad och i artiklarnas 
marginal. Vidare sammanställdes samtliga artiklars teoretiska utgångspunkter, syften, 
metoder, urval och resultat i tabell III (Bilaga II). Då den individuella genomgången 
ansågs vara färdig jämfördes de individuella anteckningarna och reflektionerna. Efter 
detta skapades huvudteman och subteman. För att gå från helhet, till delar och vidare till 
en ny helhet skrevs nyckelord ner på separata lösblad och färgpennor användes för att 
kategorisera nyckelorden.  Nyckelorden var ord som svarade an mot syftet och dessa 
tjänade som underlag i skapandet av den nya helheten i resultatdelen.  Insamlad data 
(nyckelorden) sammanfattades och sorterades in under olika subteman. Därefter 
skapades huvudrubriker. De huvudteman som identifierades var: att ställas inför 
utmaningar och att uppleva en positiv dimension. Enligt Axelsson (2012, s.212) bidrar 
detta sätt till ett strukturerat resultat. Datanalysen bidrar till att belysa skillnader och 
likheter för att slutligen finna ett nytt innehåll i artiklarna. En strukturerad design för det 
nya resultatet underlättar för läsaren och ökar studiens trovärdighet. 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras i två huvudteman och sex subteman. 
 
Tabell I: Resultatets huvudteman och subteman 
Huvudteman Subteman 
 
Att ställas inför utmaningar 

• En kamp för förändrad livsstil 
• Att balansera mellan egna behov 

och andras förväntningar 
• En längtan efter att stilla begär och 

en känsla av att bli berövad 
• Mötet med hälso- och sjukvården 

 
Att uppleva en positiv dimension 
 

 
• Förbättrad hälsa 
• Balans i livet 

Att ställas inför utmaningar 
Upplevelsen av att det är utmanande att genomföra livsstilsförändringar genomsyrade 
flertalet av artiklarnas resultat. Patienterna uttryckte framförallt svårigheter i att följa de 
kostrekommendationer som gavs av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Kostrekommendationerna inkräktade både på det sociala livet och på livet i stort.  
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En kamp för förändrad livsstil 
Under genomförandet av livsstilsförändringar framkommer det, i analysen av studierna, 
att patienter ofta ställdes inför utmaningar. Vid insjuknande i diabetes typ 2 förändrades 
patienternas vardag, där de kontinuerligt ställdes inför att fatta beslut kring kost och 
fysisk aktivitet. De upplevde det mycket svårt att få varaktighet i de förändringar som 
de försökte genomföra. Enligt Frandsen och Kristensen (2002, ss.78-79) framkommer 
det att 99 % av deltagarna uppger att de blivit uppmanade att förändra sin kost. 
Rekommendationerna varierade från mer allmänna till mer detaljerade. 
Kostrekommendationerna kunde, av patienterna, upplevas som otydliga och att dessa 
inte hade individanpassats till deras personliga behov. Uteslutandet eller reducerandet 
av den kost som tidigare behagat dem var en utmaning. Det framkommer klart och 
tydligt att integreringen av regelbundna matvanor var den mest komplicerade 
förändringen. Anledningen till att de upplevde utmaning kring regelbundenheten, menar 
Frandsen och Kristensen (2002, s.79) och Ahlin och Billhult (2012, s.43) var att 
umgänget med familj och vänner komplicerades. Det var även vanligt förekommande 
med en osäkerhet hos patienterna kring vad som bör ätas och inte ätas av patienter med 
diabetes typ 2 (Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.562). Patienternas beslutsfattande om 
vad som var hälsosamt eller inte kunde resultera i en återkommande kamp. 
Beslutsfattandet kunde upplevdes som ett ständigt uppoffrande, men kunde även 
uppfattas som lätt och som en självklar del i vardagen (Kneck, Klang och Fagerberg 
2012, s.2490). När patienterna försökte följa de livsstilsrekommendationer de blivit 
föreslagna att göra menar Ahlin och Billhult (2012, s.44) att det uppkom flera skäl hos 
patienterna att inte följa rekommendationerna. Ursäkter och argument skapades för att 
fortsätta leva på det sättet patienterna gjorde innan diabetesdiagnosen. 

Införandet av flera livsstilsförändringar (förändringar i fysisk aktivitet och kost) kunde 
ses som en hjälp eller som ett hinder.  En medvetenhet angående nödvändigheten i att 
skapa förändrade beteenden menar Kneck, Klang och Fagerberg (2011, s.560) förelåg 
hos patienterna. Trots detta kunde förändringarna ses som omöjliga. Enligt Malpass, 
Andrews och Turner (2009, s.261) ansåg en del av patienterna att flera 
livsstilsförändringar motverkade varandras syften. En utmaning med att upprätthålla 
livsstilsförändringarna var att mängden mat skulle minskas samtidigt som aptiten ökade 
till följd av den fysiska aktiviteten. Problemet låg emellertid inte alltid i att 
implementera flera livsstilsförändringar, utan i själva genomförandet av en av dem – 
kostförändring – då erfarenheter av ätstörningar fanns inom familjen.  

Då en ny struktur, gällande regelbundna kostvanor, införlivades i patienternas befintliga 
livsstil kunde en känsla av frustration och kamp uppkomma. En kluvenhet uppstod i 
själva integreringen av ett mer strukturerat sätt att äta. Patienterna var väl medvetna om 
nödvändigheten av att förändra sina kost- och motionsvanor, trots denna kunskap 
upplevdes den nya strukturen som svår att följa. Enligt Whittemore, Chase, Mandle och 
Roys (2002, ss.19-22) studie framkom det att faktorer som utbildning och ökad 
medvetenhet, gällande fysisk aktivitet och kost, bidrog till införlivandet av struktur i 
deltagarnas befintliga livsstil, vilket resulterade i förändrade beteenden. De patienter 
som hade ett strukturerat sätt att äta brottades med frustration kring den nya strukturen 
och den ständiga fokusen på mat. Å andra sidan kunde den inre kampen, gällande vad 
som bör ätas och inte vid diabetes typ 2, hjälpa dem att upprätthålla en hälsofrämjande 
livsstil. 
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Livsstilsförändringarna kunde, enligt studierna, medföra krav på patienterna. Kraven 
uppenbarade sig i olika händelser och situationer. Patienterna kunde, enligt Ahlin och 
Billhult (2012, s.43) känna sig som offer för krav som hade sitt ursprung i en känsla av 
orättvisa. Kraven uppfattades som mycket betungande. En känsla av att inte finna 
motivation till att förändra sin livsstil uppkom när kraven upplevdes som 
överväldigande. Detta resulterade i föreställningen om att inte behöva göra något 
krävande eller tråkigt, men även i att det inte spelade någon roll om kosten var hälsosam 
eller inte. 
 
Att få diagnosen diabetes typ 2 förändrade patienternas tillvaro. Diagnosen medförde att 
en påtvingad realitet infann sig där beteende och prioriteringar behövde förändras. 
Situationer, som tidigare uppfattades som enkla, sågs nu som problematiska. Kravet om 
att tänka annorlunda, relaterat till både kost och medicinering, blev uppenbart i samband 
med exempelvis utomlandsvistelse eller magsjuka, då behov av förberedelser och 
planering krävdes (Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.560). Även i Penckofer, Estwing 
Ferrans, Velsor-Friedrich och Savoys (2007, s.683) studie upplevde patienterna sig vara 
tvingade till planering som ett led i blodsockerkontrollen. Å andra sidan, menar Kneck, 
Klang och Fagerberg (2011, s.560), att specifika händelser och situationer kunde öka 
medvetenheten om att det förelåg ett behov av ett nytt förhållningssätt.  

Att balansera mellan egna behov och andras förväntningar 
Under analysen av data framkommer att det uppstod svårigheter hos patienterna att 
balansera mellan sina egna behov och övriga familjens. Kvinnor hade ett övergripande 
ansvar för familjen vilket påverkade deras möjlighet att tillfredsställa de nya behov som 
uppkommit i samband med diabetesdiagnosen. Som ovan nämnts upplevdes 
integreringen av regelbundna kostvanor som komplicerad. Kvinnor, med diabetes typ 2, 
upplevde livsstilsförändringar som en ständig kamp inombords. De upplevde en känsla 
av att livet behandlat dem orättvist och såg sig själva som ett offer för 
sjukdomstillståndet vilket skapade en kamp att förändra sin livsstil (Ahlin & Billhult 
2012, s.42). 
 
Ahlin och Billhult (2012, s.43) skriver vidare att måltiderna som delades med nära och 
kära kunde upplevas som svårt, då sällskapet valde livsmedel som ansågs olämpliga för 
personer med diabetes. Vid speciella tillfällen, såsom kalas och helger, kunde det vara 
svårt att hitta något lämpligt att förtära. Detta skapade känslor av tvetydighet då 
problem kring kosten uppstod. Patienterna ville äta det som serverades vilket 
förknippades med en vilja att passa in, men samtidigt tänkte de på hur kosten kunde 
påverka deras blodsocker. 
 
Då familjens behov prioriterades framför den egna hälsan, skapades förtvivlan hos 
patienterna. I samband med att familjens behov gick före patienternas egna behov 
uppstod svårigheter att äta regelbundet. Att skapa utrymme för sina egna behov och att 
finna balansen mellan dessa och rollen som fru eller mor upplevdes som mycket 
utmanade (Ahlin & Billhult 2012, s.43). Omsorgsansvar för resterande del av familjen 
reducerade kvinnornas tid till egenvård (Penckofer et al. 2007, s.684; Ahlin & Billhult 
2012, s.43).  
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En längtan efter att stilla begär och en känsla av att bli berövad 
Då patienterna gjorde förändringar i sina tidigare ohälsosamma matvanor uppkom begär 
efter livsmedel som inte ingick i de kostråd som de hade blivit rekommenderade. Ett 
exkluderande av dessa livsmedel ledde till en känsla av berövande hos dem. Enligt 
Malpass, Andrews och Turner (2009, s.260) kunde patienterna känna sig oförmögna till 
att upprätthålla kostförändringarna då de upplevde sig ha blivit berövade på de 
livsmedel som de nu uppmanades till att utesluta i sin nya kostregim. För att ibland 
kunna inta livsmedel som ansågs olämpliga för patienter med diabetes användes den 
fysiska aktiviteten som ett kompensatoriskt beteende.   Att jämföra sig med en patient 
med beroendeproblematik, menar Ahlin och Billhult (2012, s.44), förekom då ett starkt 
begär efter ett visst livsmedel satte in. Då begäret satte in upplevdes det mycket svårt att 
följa kostrekommendationerna och vid de tillfällen då patienterna bröt mot dessa 
upplevde de stor ångest. De kände en enorm press när de inte förmådde att integrera 
sunda vanor i det dagliga livet. 
 
Integreringen av kostförändringar genomsyrades av extrem frustration för flera 
patienter. En betydande faktor i genomförandet var eftersträvan av tillfredsställelse samt 
att det upplevda begäret blev tillfredsställt. Då de föll för frestelsen infann sig en känsla 
av skuld, men även en känsla av njutning och tillfredställelse. En faktor för att kunna stå 
ut med livsstilsförändringarna var att regelbundet ge efter för begär samt att måltiderna 
var mättande. Upplevdes måltiderna som satisfierande dämpades begäret att göra avsteg 
från de nya kostrekommendationerna (Whittemore et al. 2002, ss.21-22). 

Mötet med hälso- och sjukvården utmanar 
I analysen framkom det att relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen sågs som 
antigen ett stöd eller som något betungande i livet. Mötet med vårdpersonalen kunde 
resultera i både besvikelse och lugn hos dem. I patienternas nya och förändrade 
livssituation upplevde de hälso- och sjukvården som en pålitlig, stödjande och trygg bas 
då osäkerhet uppstod hos dem (Kneck, Klang & Fagerberg 2011, s.562). I mötet med 
vårdspersonalen kunde dock en känsla av besvikelse infinna sig, då patienterna 
upplevde att det endast fanns tid till att prata om det medicinska som exempelvis 
blodsockernivåer. Patienterna eftersökte ett samtal kring deras bekymmer och 
funderingar samt hur de skulle hantera den nya livssituationen i övrigt (Kneck, Klang & 
Fagerberg 2011, s.563; Kneck, Klang & Fagerberg 2012, s.2491). De beskrev ilska och 
frustration i relationen till vårdpersonalen när inte hänsyn togs till individuella behov. 
Patienterna upplevde även ett upprepande av tidigare nämnd information från läkaren 
och att ingen ny information tillfördes (Penckofer et al. 2007, s.684).  
 
Upplevelsen av kunskapsbrist från patienternas sida blev uppenbart i flertalet studier. 
Enligt Frandsen och Kristensens (2002, s.78) studie upplevde patienterna att 
informationen angående sjukdomstillståndet diabetes typ 2 och kring den medicinska 
behandlingen var bristfällig. 35 % av deltagarna i studien önskade avsevärt mer 
upplysning om sjukdomstillståndet. Upplevelsen var att den givna informationens 
tonvikt låg på livsstilsförändringarna och inte på sjukdomstillståndet i sig. Å andra sidan 
uttrycktes ett missnöje bland informanterna i de europeiska fokusgrupperna angående en 
ordentlig förklaring till varför livsstilsförändringarna behövde genomföras samt att 
informationen angående diabetes typ 2 var inadekvat. Dock ansåg patienterna i 
fokusgruppen från USA att de fått adekvat information kring diabetes typ 2. Enligt 
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Kneck, Klang och Fagerberg (2011, s.561) kunde kunskapen uppfattas som irrelevant 
och felaktig vilket ledde till att patienterna struntade i den istället. En känsla av 
osäkerhet var vanligt förekommande bland patienterna då de ställdes inför nya krav och 
en ny livssituation i samband med diabetesdiagnosen. Kunskap var välkomnad om den 
nya kunskapen fokuserade på vad som behöver göras och varför. Kunskapen sågs, av 
patienterna, som nödvändig för att uppnå oberoende från hälso- och sjukvården och som 
ett verktyg. Ahlin och Billhult (2012, ss.43-44) tillägger till ovanstående att kunskapen 
även kunde uppfattas som ett belastande och användes då av patienterna i syfte att finna 
ursäkter och bortförklaringar gällande exempelvis kosten. Trots att kunskapen var 
nödvändig upplevdes den som en börda och livet i sig uppfattades fortfarande som en 
kamp.  

Att uppleva en positiv dimension 
I analysen av artiklarna framkommer det även en positiv dimension i integreringen av 
livsstilsförändringar. Enligt studierna kunde de nya kostrekommendationerna och den 
fysiska aktiviteten bidra till att patienterna upplevde en förbättrad hälsa, vilket 
framförallt relaterar till den fysiska kroppen. Patienterna kunde också uppleva 
förändringar som relaterade till en inre upplevelse och som skapade balans i livet.  

Förbättrad hälsa  
Det framkommer att diabetesdiagnosen gav en insikt i nödvändigheten att förändras och 
en möjlighet till att genomföra livsstilsförändringar, då patienterna tidigare inte haft 
tillräckligt med mod eller drivkraft till detta. De förändringar som patienterna insåg vara 
nödvändiga, sedan långt tillbaka, blev nu lättare att initiera (Kneck, Klang & Fagerberg 
2011, s.561; Yamakawa & Makimoto 2008, s.1036). Sjukdomstillståndet utgjorde 
motivation för att hejda ohälsosamma dryckes- och matvanor, som de ansåg bidra till 
deras ohälsa.  

Fysisk aktivitet kunde fungera som en motivator till att upprätta andra hälsostärkande 
aktiviteter. Den fysiska aktiviteten användes, enligt Malpass, Andrews och Turner 
(2009, ss.260-261), av patienterna för att uppmuntra fortsatt hantering av 
sjukdomstillståndet.  Det fanns överlag en förståelse bland dem angående betydelsen av 
den fysiska aktiviteten och hur denna kunde påverka sjukdomstillståndet i positiv 
riktning.  Något som uppmuntrade till att öka den fysiska aktiviteten var om de hade ätit 
ohälsosamt. Fysisk aktivitet kunde, för patienterna, innebära en förbättring av både den 
fysiska och psykiska hälsan, vilket även bidrog till fortsatt uppmuntran till hälsosamma 
kostvanor. 
 
En känsla av trygghet infann sig hos patienterna då de fick insikt i vikten av att 
behandla diabetessjukdomen och att utövandet av egenvården kunde främja hälsan. 
Deras förbättrade livsstil och de regelbundna besöken hos hälso- och sjukvården 
upplevdes som ett steg i förebyggandet av andra sjukdomar. Patienter beskrev hur 
kroniska sjukdomar var vanligt förekommande inom familjen på ålderns höst och hur 
deras förändrade livsstil bidrog till att sjukdomar relaterade till livsstil undveks 
(Yamakawa & Makimoto 2008, s.1036). Att ta hänsyn till sin kropp och dess signaler 
på ett annat vis än vad som hade gjorts innan insjuknandet blev aktuellt. Ett led i att 
förstå hur kroppen fungerade var att mäta blodsockret. Enligt Kneck, Klang och 
Fagerberg (2011, s.561) och Kneck, Klang och Fagerberg (2012, s.2489) upplevdes 
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blodsockermätaren som ett värdefullt verktyg för patienterna då mätaren hjälpte dem att 
få insikt i de kroppsliga reaktionerna som kunde uppstå vid blodsockerförändringar. 
Detta skapade en upplevelse av kontroll och trygghet hos patienterna. Kneck, Klang och 
Fagerberg (2012, s.2489) tillägger till ovanstående att blodsockermätning kunde leda till 
en känsla av frihet och ökade möjligheter att ägna sig åt de aktiviteter som föredrogs av 
patienterna. Blodsockermätaren kunde dock även hindra patienterna från att lita på de 
signaler som kroppen gav. 

Balans i livet 
Vid diagnostiserandet av diabetes typ 2 förändrades livet för patienterna. Plötsligt blev 
det aktuellt att förändra sin tidigare ohälsosamma livsstil, vilket bidrog till att 
livsbalansen förändrades. Whittemore et al. (2002, s.22) menar att då en verklig 
integrering av livsstilsförändringar skedde i patienternas liv infann sig en upplevelse av 
balans vilket resulterade i en känsla av välbefinnande. Kneck, Klang och Fagerberg 
(2012, ss.2488-2491) belyser att svårigheter fanns i att finna balans i livet trots att 
patienterna upplevde att livet blev lättare när integrering av sjukdomstillståndet skedde i 
den befintliga livsstilen. Hinder för att uppleva balans var när det skedde en förändring i 
deras hälsotillstånd eller när påfrestande händelser i livet ägde rum. Att återfinna balans 
i livet handlade om att ständigt ställa sig frågan om vad som var genomförbart och 
essentiellt i situationer. Måttlighet relaterat till kosten ansågs som ett sätt att upprätta 
balans. För att inte påverka hälsan negativt kunde patienterna unna sig att äta godsaker 
inom rimliga gränser. 

Patienterna upplevde även att sjukdomen ökade deras välbefinnande genom förbättrade 
familjerelationer, ett nyfunnet socialt nätverk samt nya livsstilsförändrande och 
stärkande aktiviteter, vilket genererade i en tillfredställande känsla. (Yamakawa & 
Makimoto 2008, ss.1036-1037).  Genomförandet av flera livsstilsförändringar ansågs av 
patienterna vara nödvändigt och fördelaktigt samt att implementeringen gagnade dem på 
andra områden. Integreringen av livsstilsförändringarna resulterade i ett nyvunnet 
självförtroende (Malpass, Andrews & Turner 2009, s.261). 

Vid införlivandet av balans i patienternas liv uppkom en ny rytm i livet. Den nya 
rytmen innebar att de återfick energi, tid och uppmärksamhet till aktiviteter de ägnat sig 
åt tidigare, innan de drabbades av sjukdomen. Även ett accepterande av det egna jaget 
växte fram. Synen på livet förändrades i samband med att de förändrade sin livsstil. 
Diabetes kunde även ses som en omväg som både hindrade dem från och som även 
ledde dem tillbaka till aktiviteter i livet som uppfattades som meningsfulla (Whittemore 
et al. 2002, ss.22-23). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet kan anses vara uppnått, då litteraturstudiens resultatdel belyser hur patienter 
upplever de livsstilsförändringar som är aktuella vid diabetes typ 2. 
 
De artiklar som inkluderats i resultatet är huvudsakligen kvalitativa, eftersom 
intentionen var att undersöka patienters upplevelser i samband med livsstilsförändringar 
vid diabetes typ 2. En av resultatets artiklar hade både en kvalitativ och kvantitativ 
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ansats. Anledningen till inkluderandet av kvantitativa data var att kunna belysa antalet 
patienter som förändrat sin kost. Inkluderandet har inte haft inverkan på resultatet i 
stort.  6 av de ursprungligen 14 artiklarna exkluderades då dessa inte svarade an mot 
syftet och för att resultatet hade blivit missvisande om dessa inkluderats. Om de sex 
exkluderade artiklarna hade inkluderats i litteraturstudien, hade resultatet riktats mot 
följsamheten och vilka attityder/värderingar som påverkar egenvården samt hur det 
upplevs att delta i ett interventionsprogram i stället för att fokusera på hur 
livsstilsförändringar upplevs hos personer med diabetes typ 2. Artikeln från Japan 
fokuserar enbart på positiva upplevelser och hantering av sjukdomstillståndet diabetes 
typ 2. En svaghet i denna artikel kan vara att negativa upplevelser hos patienterna 
uteslutits i sökandet efter positiva. Detta kan eventuellt påverka resultatet till en mer 
positivt bild av integrerandet av livsstilsförändringar. I två av resultatets artiklar deltog 
patienter med antigen diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Trots detta inkluderades dessa 
artiklar då det inte gick att urskilja vem av patienterna som hade typ 1 eller typ 2. 
Oavsett typ av diabetes är samma livsstilsförändringar aktuella, däremot kan den 
medicinska behandlingen skilja sig åt.  
 
Artiklar, vars publiceringsår ej är äldre än 2000, har endast inkluderats i 
litteraturstudien, vilket stärker studiens resultat då forskningen är aktuell. 
Litteraturstudiens artiklar har sitt upphov i Sverige, Japan, Storbritannien, USA. I 
artikeln som hade danska författare var informanterna i fokusgrupperna från Spanien, 
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Den internationella bredden i arbetet 
styrker litteraturstudien. Dock kan skillnader i hälso- och sjukvårdsystemet och 
kulturella skillnader mellan länderna göra att vissa skillnader finns. Det har dock 
bedömts att den generella diabetesvården är likartad i de inkluderade länderna. 

Resultatdiskussion 
Livsstilsförändringar upplevs ofta som utmanande för patienter med diabetes typ 2. Den 
förändrade livsvärlden genererar ett nytt förhållningssätt till livet, vilket resulterar i 
olika känslor. Det framkommer att sjukdomstillståndet och livsstilsförändringarna är 
integrerade i varandra och går således inte att separera då dessa upplevs som en helhet 
hos patienterna. Resultatdiskussionen är byggd på huvudfynden där förändring, hälsa 
och mötet med sjukvårdspersonal är i fokus. 

Förändring av livssituationen kräver stöd  
Av resultatet framkommer att patienterna upplevde det utmanade att införliva nya 
vanorna gällande kost och fysisk aktivitet i den befintliga livsstilen. Integrerandet av 
livsstilsförändringarna kunde skapa obalans i patienternas livsvärld, vilket resulterade i 
emotionella upplevelser. Sjukdomstillståndet hotade deras befintliga tillvaro och ställde 
krav på patienterna att göra någonting åt situationen som de befann sig i vid 
insjuknandet. Enligt Serour, Alqhenaei, Al-Saqab, Mustafa och Ben-Nakhis (2007, 
s.293) studie var två av de dominerande hindren till följsamheten, i de rekommenderade 
kostförändringarna, att kosten skilde sig från vad den övriga familjen åt och att de 
spenderade mycket tid i samvaro med andra. Hinder uppkom även i följsamheten av den 
fysiska aktiviteten. Att ständigt känna sig upptagen, varmt väder och andra sjukdomar 
menar Serour et al. (2007, s.293) hindrade patienterna från att integrera fysisk aktivitet i 
deras vardag. Kunskapen gällande den fysiska aktiviteten och dess hinder kan anses 
utveckla förståelsen för varför livsstilsförändringarna är utmanade för patienterna, då 
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dessa nyfunna hinder inte framkommit i litteraturstudiens resultat. Sjuksköterskan bör 
vara öppen för att patienter kan uppleva olika slags hinder vid integrerandet av 
regelbunden motion. 
 
Den sociala dimensionen upplevdes som hotad när de inte längre kunde leva som 
vanligt tillsammans med familj och vänner och en fortsatt önskan om att passa in gjorde 
sig ständigt påmind. Nu krävdes det planering och disciplin av patienterna i sociala 
sammanhang. Enligt Oftedal, Karlsen och Bru (2010a, s.2552) framkommer det att 
patienter hade en önskan om att tillhöra en social grupp, men att detta kunde upplevas 
som problematiskt när gruppens aktiviteter inte var förenliga med rekommendationerna 
för diabetes. Var däremot aktiviteterna förenliga med diabetesrekommendationerna 
upplevdes detta fördelaktigt. Detta kan antas vara en mycket värdefull kunskap för 
sjuksköterskan i arbetet med att individanpassa diabetesvården. Sjuksköterskan bör göra 
patientens närstående delaktiga för att förhindra att det sociala livet för patienten blir allt 
för komplicerat.  Med utgångspunkt i denna kunskap och i patientens livsvärld bör det 
finnas större chans att patienterna kan återställa sin hälsa och att livsstilsförändringarna 
initieras och upprätthålls. Det är viktigt att patienterna och deras närstående har en 
förståelse för och ser en meningsfullhet i betydelsen av både de närstående och 
patientens delaktighet i vården. Detta kan sjuksköterskan göra genom samtal, 
bekräftelse av känslor och ett aktivt lyssnande. Det aktiva lyssnandet bidrar till att fånga 
upp patientens unika och delade livsvärld, vilket kan skapa en insikt i hur patientens 
unika livsstil och vanor ser ut. Detta kan medföra att sjuksköterskan kan anpassa 
egenvården till patienten och dess närståendes livsstil.   
 
Kampen kring att få till varaktiga förändringar i patienternas liv genomsyrar 
litteraturstudiens resultat. Patienten ställs inför vägskäl där de tvingas fatta beslut kring 
deras livssituation för att återupprätta och bibehålla en god hälsa. Patienterna kände 
både ilska och frustration då nya vanor i kost och fysisk aktivitet skulle upprättas. 
Många hade en önskan om att leva sina liv som de hade gjort innan de insjuknade i 
diabetes typ 2. Det kan antas att någon form av vändpunkt verkar krävas för att upprätta 
varaktiga livsstilsförändringar. En vändpunkt i livet, menar Jutterström, Isaksson, 
Sandström och Hörnsten (2012, ss.46-48), innebär en känslomässig insikt eller 
upplevelse som genererar förändring i livet. Likaså innebär det ett nytt förhållningssätt 
för att hantera sjukdomstillståndet. När vändpunkten har passerats kan en känsla av 
styrka och ett stärkt självförtroende uppstå, där sjukdomen integreras både på det 
existentiella och emotionella planet. En vändpunkt uppkom när de förstod allvaret i 
sjukdomstillståndet, där en rädsla för att dö infann sig och där de inte längre kunde 
blunda för vad som krävdes av patienterna för att hantera sjukdomen. 
 
Kan det även vara så att patienternas motivation till att förändras behövde stärkas? 
Jutterström et al. (2012, s.48-49) visar att patienterna upplevde att motivationen till att 
förändra sin livsstil behövde komma inifrån dem själva och sjuksköterskan hade svårt 
att ge patienterna drivkraft till detta. Patienterna ansåg sig trots allt ha möjligheten till 
att påverka sjukdomsförloppet genom att införliva livsstilsförändringarna. I mötet med 
vårdpersonal eller närstående kunde patienterna uppleva att vårdpersonalens eller 
närståendes stöd och uppmuntran till att förändra patienternas ohälsosamma livsstil, 
fördröjde initiativet till att skapa en förändring. Å andra sidan menar Oftendal, Karlsen 
och Bru (2010b, s.1504) att det förelåg en förväntan hos patienterna om att 
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sjukvårdspersonalen skulle motivera dem till egenvård. Gjordes inte detta försvårades 
samarbetet mellan dem. Författarna i föreliggande uppsats vill poängtera att det är av 
stor vikt för sjuksköterskan att få insikt i detta, eftersom de regelbundna mötena kan 
upplevas som ”tjatiga”, vilket kan stjälpa i stället för att hjälpa patienterna att skapa 
förändring. 

Att möta hälso- och sjukvården 
I den regelbundna kontakten med hälso- och sjukvården framträder relationen som både 
stödjande och påfrestande. Hälso- och sjukvården kunde ses som en trygg bas som 
patienterna kunde vända sig till då de ställdes inför problem relaterade till 
sjukdomstillståndet. Gustafsson, Snellman och Gustafsson (2013, ss.366-368) belyser 
hur ett meningsfullt möte gestaltar sig. Mötet sågs som betydelsefullt när patienterna 
upplevde trygghet och värme som skapade möjlighet till livsförändring. Genom att 
vårdpersonalen agerade förtroendeingivande och trovärdigt upplevde patienterna att 
mötet gav säkerhet, förtroende och trygghet. När patienten och vårdpersonalen kom 
nära varandra i mötet uppstod samhörighet och patienterna kunde känna en känsla av 
sammanhang. Som tidigare nämnts i resultatdelen hade den frekventa kontakten med 
hälso- och sjukvården inverkan på patienternas liv. De blev mer eller mindre tvingade 
till att skapa någon form av relation till vårdpersonalen om patienterna skulle få 
vägledning i hur de kunde hantera sin diabetessjukdom. Det kan antas att det ligger i 
sjuksköterskans ansvarområde att etablera en god vårdrelation. En god vårdrelation 
kännetecknas av och kan bidra till att patienten upplever en ökad trygghet. Därmed kan 
patienten komma att synliggöra sina tankar och känslor kring diabetesvården. Med 
utgångspunkt i detta kan sjuksköterskan finna patientens behov och resurser, vilka kan 
användas i utformandet av en individanpassad vård som kan skapa möjlighet för 
varaktiga förändringar. 
 
I arbetet med att stödja och motivera tycks empowerment vara är ett kraftfullt verktyg. 
Holmström och Röing (2010, s.171) menar att empowerment är viktigt och 
betydelsefullt för patienter med kronisk sjukdom. Empowerment kan bidra till att hjälpa 
patienterna att befrias från att vara sjuk och att ha en passiv roll i vården samt att de blir 
varse om vikten av deras delaktighet i egenvården. De kan få insikt i att rikta 
uppmärksamheten mot välbefinnande, hälsa och förebyggande handlingar. Enligt 
Nygårdh, Malm, Wikby och Ahlströms (2011, ss.899-900) kunde nonchalans, tidsbrist 
och bristande hänsynstagande av vårdpersonalen upplevas som ett hinder för 
empowerment hos patienterna. Författarna i föreliggande uppsats menar att 
sjuksköterskan har ansvaret att skapa delaktighet och att ge patienten kunskap samt att 
stärka dennes förmåga att kunna göra självständiga och individuella beslut kring sin 
vård. Detta kan, i sin tur, leda till återupprättandet av hälsa och balans i patientens liv. 
Kunskapen kan genera i en känsla av makt över sitt eget liv och patienten kan således 
själv påverka och styra hur livsstilsförändringarna ska integreras i livsvärlden. 
 
Det förelåg ett otillfredsställt behov av kunskap hos patienterna. Detta resulterade i 
osäkerhet, otrygghet samt en känsla av beroende av sjukvården. En förutsättning för att 
patienterna skulle uppleva sig som oberoende var att hälso- och sjukvården tog ansvar 
för att tillhandahålla adekvat kunskap till patienterna. Om personalen hade ett empatiskt 
förhållningssätt till patienterna menar Oftedal, Karlsen och Bru (2010b, ss.1503-1505) 
att stödet i genomförandet av egenvården ökade. Patienterna definierade empati som en 
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känsla av förståelse, helhetssyn och aktivt lyssnande. Dock fanns en avsaknad av 
adekvat information och undervisning gällande praktiska moment. Patienterna upplevde 
bristande stöd i användningen av blodsockermätaren. I litteraturstudiens resultat sågs 
blodsockermätaren som ett värdefullt verktyg. Det kan antas att bristande undervisning 
och information gällande blodsockermätaren kan leda till att patienterna utesluter 
användning av denna, vilket får till följd att blodsockersvägningar kan vara 
svårupptäckta och att patienternas hälsa riskeras. Sjuksköterskan har ett ansvar för att 
främja patientens hälsa, arbeta preventivt samt att tänka samhällsekonomiskt. Då är det 
av yttersta vikt att stödja patienten i att använda de material som finns för att ha en god 
kontroll på diabetesen, vilket resulterar i ett minskat behov av sjukvård eftersom 
bibehållandet av hälsan stärks. 
 
I studiens resultat framkommer det att många av patienterna har ett väldigt komplicerat 
och problematiskt förhållande till mat. Detta tycks därför vara ett område som kan 
utgöra föremål för ytterligare forskning, som ett led i det preventiva arbetet mot diabetes 
typ 2.    
 
SLUTSATSER 
Upplevelsen av att göra livsstilsförändringar var mångfasetterad. En förändrad tillvaro 
genererade emotionella upplevelser som både kunde hindra och motivera till att 
integrera livsstilsförändringar. Egenvården upplevdes som krävande, utmanande och 
svår att få till stånd. De nya vanorna rubbade livsbalansen och det sociala livet hotades. 
Den nyfunna relationen med hälso- och sjukvården sågs som stödjande eller 
ansträngande. Sjukdomstillståndet kunde utgöra motivation till förändring i en 
ohälsosam livsstil. Likaså kunde livsbalansen återupprättas då en integrering av 
sjukdomstillståndet och förändringarna ägde rum i patienternas liv. 

Kliniska implikationer 
• Upplevelserna av livsstilsförändringar är unika och kan variera hos patienter. 

För att möjliggöra en individanpassad vård behöver sjuksköterskan ta hänsyn till 
detta genom att skapa en god vårdrelation där patientens behov synliggörs. 
Vårdrelationen bidrar till att sjuksköterskan kan få insikt i hur den enskilda 
patientens unika upplevse ser ut, vilket kan bidra till en god vård. 
 

• Delaktighet är en central faktor för att diabetesvården ska kunna möjliggöras och 
individanpassas. Sjuksköterskan bör därför aktivt arbeta för att involvera 
patienter och deras närstående i vården. 

 
• Sjuksköterskan bör i mötet med patienterna använda sig av empowerment. Detta 

i syfte att tillföra kunskap och därmed makt till patienterna som då får ett större 
inflytande över sitt sjukdomstillstånd. 
 

• Det ligger i sjuksköterskans ansvar att etablera en god relation med både 
patienten och närstående. En god relation kan medföra att patienten och de 
närstående upplever trygghet, vilket bidrar till att sjuksköterskan kan få inblick i 
deras tankar och känslor kring sjukdomstillståndet. Detta utgör ytterligare en 
grund för individanpassad vård. 
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• När patienter drabbas av diabetes typ 2 är hälsotillståndet oftast förändrat. De 

kan uppleva såväl psykiska som fysiska besvär. Sjuksköterskan bör ta ansvar för 
att arbeta preventivt och hälsofrämjande genom att få patienterna att förstå 
vikten av sjukdomstillståndet och att de har möjlighet att påverka 
sjukdomsutvecklingen genom egenvård. 
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bedöma om patienter 
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vise versa och om 
patienten tyckte 
livsstilsförändringar 
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Djupintervjuer under 
en pågående RCT-
studie.  
Under RCT-studien 
fick deltagarna 15 st 
besök hos 
sjuksköterska. 
Rekryteringen av 
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livsstilsförändringar 
kontraproduktivt. 
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Teoretisk ram: 
Adaption to 
Chronic illness 
model (Pollock 
1993, Roy & 
Andrews, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna undersökning, 
som är en del av en 
triangulär studie, 
syftar till att fokusera 
på erfarenheter av att 
integrera behandlings-
rekommendationerna 
för diabetes typ 2 i 
den befintliga 
livsstilen medans 
deltagande i en 
sjuksköterske-
coaching intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datainsamling, 
kodning och analys 
enligt Strauss och 
Corbin (1998). 
 
Datorprogrammet 
ATLAS.ti.5.2.6. 
användes som stöd 
vid skapande av 
teman. 
 
Analysprocessen 
understöddes av 
tabeller. 
 
 
Tolkande studie. 
9 deltagande 
kvinnor. 
Inklusionskriterier: 
kvinna, vara efter 
klimakteriet, ingen 
samsjuklighet, 
tidigare deltagit i 
diabetesutbildning 
och 
diabetesbehandlings- 
rekommendationer 
(kostbehandling, ej 
insulinbehandling). 
 
6 deltagare 
rekryterades från en 
diabetesutbildning 
på ett sjukhus. 2 
deltagare 
rekryterades från en 
medicinavdelning. 1 
deltagare 
rekryterades från 
nurse practitioner 
practise. 
 
Intervention 
bestående av ett 45 
minuter långt 
coachande möte med 
en sjuksköterska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En modell skapas för 
att skildra resultatets 
teman. Modellen 
skildrar 
kärnprocessen och 
svårigheter i 
processen. 
 
2 huvudrubriker med 
tillhörande 
underrubriker: 
-Svårigheter i 
processen att 
integrera 
livsstilsförändringar: 
   -Försona känslor. 
   -Utarbeta en 
     struktur. 
   -Sträva efter  
     tillfredställelse. 
   -Utforska jaget och 
     konflikter. 
   -Upptäcka balans. 
   -Utveckla en  ny 
     livsrytm. 
 
-Kärnprocessen av 
att integrera 
livsstilsförändringar: 
    -Erkänna  
   sårbarhet gentemot 
   morbiditet 
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Kvalitativ 
ansats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med studien är 
att få en förståelse för 
de känslorna 
(nedstämdhet, ångest, 
ilska) som upplevs av 
kvinnor med diabetes 
typ 2 och hur 
känslorna påverkar 
livskvalitén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

varannan vecka.  
Mötena skedde 4 
gånger per patient 
och varje möte 
följdes av en 60 
minuter lång 
intervju. Mötena 
spelade in och 
transkriberades 
ordagrant. 
 
Data analyserades 
som en helhet, 
reducerades till delar 
genom kodning. Den 
teoretiska ramen var 
utgångspunkt för 
skapandet av 
koderna. 
 
 
En beskrivande och 
utforskande design. 
Fokusgrupper 4 st. 
41 st deltagare, 
kvinnor 40 år och 
äldre. 
 
Urvalskriterier: Haft 
diabetes under minst 
6 månader, nyligen 
fått medicinsk vård 
för sin diabetes. 
Deltagarna 
rekryterades från 
Midwestern 
University medical 
center och 
omgivande 
samhälle. 
 
Sessionerna varade i 
2 timmar och de 
bandsinspelades och 
transkriberades 
ordagrant. 
 
Data analyserade 

   /mortalitet. 
   -Få kunskap att 
    förebygga 
    komplikationer. 
   -Att bli hoppfull 
    om att 
    tillägnandet av ny 
    kunskap skulle 
    upprätthålla 
    livskvaliten. 
 
-Processens 
aktionsfas. 
 
-Stabilisering och 
integration. 
 
-Hälsa i sjukdom. 
 
 
 
5 teman 
 
-Kämpande med en 
förändrad 
hälsosituation 
 
-Möta utmaningar i 
relation till sig själv, 
familj och andra 
 
-Oro för nuet och 
framtiden 
 
-Bära flera ansvar 
för sig själv och 
andra 
 
-Välja att ta en paus 
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Titel: Learning to 
live with illness: 
experiences of 
persons with 
recent diagnoses 
of diabetes 

 
 
 
 
Grounded 
Theory (Strauss 
& Corbin, 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
ansats. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Syftet är att undersöka 
förekomsten av 
positiva upplevelser 
hos personer med typ 
2 diabetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet är att få en 
förståelse för hur det 
upplevs att lära sig att 
leva med diabetes typ 
2 under det första 2 
månaderna efter 

enligt ett induktivt 
angreppssätt.  
 
 
Explorativ design 
med en konstand 
jämförande metod 
(Strauss & Corbin 
1990) 
 
Bekvämlighetsurval 
17 st deltagare från 2 
sjukhus i Osaka 
Japan. 
 
Urvalskriterier: 
diagnostiserad med 
typ 2 diabetes, 
förmåga att 
konversera på 
japanska, att vårdas 
på något av 
sjukhusen. 
 
Intervjun varade i 
59-89 minuter och 
bandinspelades och 
transkriberades 
ordagrant inom 24 
timmar. 
 
Data insamling och 
analys utfördes 
samtidigt.  2 veckor 
efter intervjun 
gjordes en 
mailundersökning 
med 6 slutna frågor 
relaterade till 
intervjun. 
 
 
Longitudinell 
beskrivande design.  
Selektiv 
urvalsmetod. 13 
deltagare (4 kvinnor, 
9 män 26-65 år) som 

 
 
 
 
3 kategorier med 
subkategorier 
 
-Positiv bedömning 
  -Möjlighet till 
    livsstilsförändring 
  - Att känna sig 
    trygg 
  -Trevlig 
    överraskning 
 
-Avledning 
  -Individuell livsstil 
  Njuter av en  
  hälsosam livsstil 
 
-Förbindelse 
  -Njuter av ett nytt  
  socialt nätverk 
  -Förbättra  
   familjerelationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 huvudteman och 
10 subteman 
 
-Tas över av en ny 
verklighet 
  -Tidigare 
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Titel: Learning to 
live with diabetes 
– integrating an 
illness or 
objectifying a 
disease. 
 
Författare: 
Kneck, Å. 
 
Klang, B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ studie 
med 
livsvärldsansats 
(Dahlberg et al. 
2008). 
 
 
 
 
 

diagnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet var att belysa 
meningen av att lära 
sig att leva med 
diabetes 3 år efter 
diagnos. 
 
 
 
 
 
 
 

rekryterades från en 
endokrinologisk 
avdelning på ett 
svenskt Universitets 
sjukhus. 
 
Deltagarna hade 
antigen 
diagnostiserats med 
diabetes typ 1 eller 
2.  
För att delta i 
studien krävdes det 
att man kunde bli 
intervjuad på 
svenska.  
 
Öppna intervjuer 45-
70 minuter. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  
 
Data analyserades 
enligt Granheim & 
Lundmans (2004) 
induktiva 
innehållsanalys.  
 
 
 
 
 
 
 
13 deltagare, mellan 
29-68 år. 
Rekryterades på en 
endokrinologisk 
avdelning på ett 
svenskt 
universitetssjukhus. 
Selektivt urval. 
För att delta i 
studien krävdes det 
att man kunde bli 
intervjuad på 

   situationer blev 
   obekanta 
  -Jaget är tillåtet att  
   kliva framåt 
  -Sjukdomen ökar 
   behovet av 
   konkreta 
   förändringar 
 
-Kroppen spelar en 
roll i livet 
  -Kroppen visar sig 
  -Blodsocker-  
  mätaren 
  som ett bevis för 
hälsan 
 
-Olika sätt att lära 
  -Kunskapens 
   komplexititet 
  -Erfarenhet och  
   reflektion källa till 
   lärande 
 
 -Hälso- och 
  sjukvården som en  
  nödvändig partner 
  -Hälso- och 
   sjukvården 
   uppfyller inte  
   förväntningar 
  -Hälso- och 
   sjukvården den  
   trygga basen att  
   återvända till  

 
Totalt 2 huvudteman 
och 5 subteman: 
 
-Lära sig att fatta 
beslut genom att 
använda olika 
informationskällor. 
   -Kroppen som 
    grund för besluts- 
    fattande kring 
     sin egen hälsa. 
   -Beroende av 
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 svenska.  
Intervjuerna varade 
under 50-70 
minuter. Öppna 
frågor ställdes. 
 
Data analyserades 
enligt en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod, 
influerad av Ricoeur 
(1976). 
 
Under de tre faserna 
naiv förståelse, 
strukturerad analys 
och omfattade 
förståelse skedde 
hela tiden en rörelse 
mellan helhet och 
delar. Teman och 
subteman skapades. 
 

    andra för att fatta 
    beslut för att få 
    kontroll över sin 
    egen hälsa. 
    - Beslutsfattande - 
   lätt gjort eller en 
   kamp. 
 
-Lösa livspusslet- en 
känslig balans för att 
skapa ett önskat liv. 
   -Finns balans 
    mellan att vara  
    oberoende och 
     beroende. 
   -Ett vacklande 
    mellan att 
    separera och 
    integrera diabetes 
    in i ens väsen. 
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