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Sammanfattning    

Diabetes typ 2 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som innebär insulinresistens i 

kroppen. Orsaker till varför patienter drabbas av sjukdomen ligger ofta i patientens 

livsstil. Detta innebär att den drabbade måste göra livsstilsförändringar för att få en 

bättre hälsa. Livsstilsförändringar som förbättrar tillståndet är till exempel förändring av 

kosten och ökad fysisk aktivitet, vilka leder till att kroppen lättare kan hålla blodsockret 

på jämn nivå. Livsstilsförändringarna, hälsa, välbefinnande och lidande uttrycks och 

upplevs på olika sätt. Syftet med uppsatsen är att belysa dessa patienters upplevelse av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Metoden var kvalitativ och resultatet bygger på 

sju vetenskapliga artiklar analyserade efter Evans modell.  

Resultatet visar att majoriteten av patienterna upplever det svårt att göra 

livsstilsförändringar. Ofta berodde detta på att patienterna upplevde att de fått dålig 

information och dåligt stöd och bemötande av vårdpersonalen. Upplevelsen av den egna 

kroppen och identiteten förändrades och många behövde ett ökat stöd. 
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INLEDNING 

Vuxna patienter med diabetes typ 2 är vanliga inom vården och alla sjuksköterskor 

kommer någon gång att möta dessa patienter inom vårdarbetet. För patienten innebär 

sjukdomen att förändringar i livsstilen måste göras för att patienten ska få en bättre 

kontroll av sitt blodsocker och en förbättrad hälsa. De livsstilsförändringar som 

patienterna främst bör göra är att ändra kostvanorna samt öka mängden motion. 

Upplevelsen av förändringarna är olika hos alla patienter likaså upplevelsen av hälsa, 

välbefinnande och lidande i samband med livsstilsförändringarna. Sjuksköterskan måste 

därför vara påläst och beredd att stötta och informera patienterna.  

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus 

Historik 

Diabetes mellitus är en sjukdom som finns dokumenterad mer än 3500 år tillbaka i 

tiden. Aretaios i Grekland 200 år före Kristus beskrev en sjukdom där kött och ben 

smälte samman och törsten var osläcklig och njurarna konstant producerade urin. Han 

kallade sjukdomen för Diabetes som betyder ständigt rinna (Grefberg & Johansson, 

2007). Ordet diabetes syftar till att patienten dricker mycket och har stora urinmängder. 

Urinen hos dessa patienter har en sötaktig doft och smak. Ordet mellitus betyder just 

honungssöt. 1875 upptäckte Bouchard att det fanns två typer av diabetes, en som oftast 

förekom hos yngre och en som drabbade äldre och överviktiga (Östman, 2002). 

Artonhundraåttionio opererade von Merling och Minkowsky bort bukspottkörteln hos 

hundar och upptäckte då att hundarna utvecklade ett diabetesliknande tillstånd med 

ökad törst och urinproduktion (Grefberg & Johansson, 2007). Nittonhundratjugoett 

kunde forskarna isolera insulin för första gången och upptäckte då en brist på insulin 

hos patienter med diabetes (Östman, 2002). Genom att ta extrakt från bukspottkörteln 

från hundar och kalvar upptäckte Banting och Best dess blodsockersänkande funktion. 

Senare renframställdes insulinet av Collip och Macleos och behandling av diabetes på 

människa kunde starta. Första gången insulin gavs till en människa var 1922 i Kanada 

där en 14-årig diabetessjuk pojke behandlades med gott resultat (Grefberg & Johansson, 

2007). 

 

Diabetes typ 2 

Diabetes mellitus delas in i typ 1 och typ 2 där typ 1 innebär en insulinbrist hos 

patienten och uppkommer oftast tidigt i livet medan typ 2 innebär en insulinresistens i 

kroppen vilken är mer relaterad till patientens livsstil (Grefberg & Johansson, 2007). 

Diabetes typ 2 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av högt 

blodsocker och rubbningar i omsättningen av kolhydrater, fett och protein. Denna 

patientgrupp har antingen en sviktande insulinproduktion och/eller en nedsatt känslighet 

mot insulin. Ett blodsocker i kombination med viktnedgång, ökad törst och stora 

urinmängder fastställer sjukdomen. Hos patienter med diabetes typ 2 stiger blodsockret 

långsamt och symtomen kommer smygande. Oftast söker patienten läkarvård på grund 

av nedsatt allmäntillstånd, trötthet och nedstämdhet. Patienten kan ha haft sjukdomen i 

flera år innan diagnosen fastställs. Blodsockret hos en patient med diabetes typ 2 bör 
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ligga på över fyra mmol/l men under åtta till tio mmol/l (Vaaler, 2006). Det finns olika 

faktorer som ökar risken för att en patient ska drabbas av diabetes typ 2. Dessa faktorer 

är till exempel hög ålder, ärftlighet, låg fysisk aktivitet, övervikt och då framförallt 

bukfetma, så kallat metabolt syndrom, miljö, nedsatt glykostolerans, alkohol och 

rökning (Socialstyrelsen, 2001). Till riskfaktorer räknas även högt blodtryck samt höga 

värden av blodfetter (Billing, 2006).  

 

Vid ett blodsocker under 3mmol/l får de flesta så kallad insulinkänning vilket innebär 

symtom som svettningar, darrningar, ångest, oro, snabb puls och hunger. Det är då 

viktigt att patienten snabbt ges socker peroralt för att blodsockret ska stabiliseras. Detta 

tillstånd kallas för hypoglykemi. Det sker även en påverkan på det centrala 

nervsystemet vilket orsakar det avvikande beteendet. Om blodsockret inte stabiliseras 

kan patienten bli medvetslös och även få kramper och pareser (Vaaler, 2006). 

 

Vaaler, (2006) skriver att vid en obehandlad diabetes kan senkomplikationer uppstå. 

Dessa delas in i två kategorier: mikrovaskulära förändringar och makrovaskulära 

förändringar. Mikrovaskulära förändringar innebär förändringar i ögon, njurar och 

nerver. Makrovaskulära förändringar innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Har patienten nedsatt glukostolerans, diabetes eller ökad insulinresistens kombinerat 

med två eller fler av de nedan nämnda riskfaktorerna kallas detta tillstånd för det 

metabola syndromet: 

 ”Högt blodtryck >140/80 mm Hg 

 Dyslipidemi: triglycerider >1,7 mmol/l, LDL-kolesterol högre än 0,9 mmol/l 

 Övervikt med central fetma: midje-/höftkvot 0,9 för män och 0,85 för kvinnor 

och/eller BMI 30kg/m2. 

 Mikroalbuminuri/albuminuri” (Vaaler, 2006, s. 55). 

 

Behandling och livsstilsförändringar 

Medicinsk 

Om patienten inte lyckas sänka sitt blodsocker med hjälp av kost och motion används i 

första hand peroral antidiabetikum (Metformin). Metformin minskar leverns 

glukosproduktion vilket också minskar risken för hypoglykemi. Det är främst patientens 

sjukdomsbild och plasmaglukosmönster som avgör terapiformen. Om behandlingen inte 

lyckas bibehålla en jämn blodsockernivå kan en kombination av peroral antidiabetukum 

och insulin provas, alternativt att det perorala antidiabetikumet sätts ut helt och att 

patienten enbart övergår till att enbart ta insulin. Dosen insulin justeras efter p-glukos 

värdet (Johansson & Wredling, 2002). 

 

Kost 

Genom en god kosthållning kan man vid diabetes typ 2 förhindra senkomplikationer, 

undvika allt för stora blodglukossvängningar och öka glukos toleransen. Detta innebär 

inte bara en normalisering av glukos- och insulinnivåerna i kroppen utan också 

reglering av blodtrycket, lipidmetabolismen, koagulationen och fibrinolysen. 

Kostbehandlingen ska uppnå följande mål: mat av hög kvalitet, regelbundenhet vid 

matintag, god fördelning av de olika näringsämnena såsom kolhydrater, fett och protein. 

Vid kostbehandling är det även viktigt att ta hänsyn till hur de olika livsmedlen 
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påverkar rubbningarna i kolhydrat- och fettomsättningen hos patienter med diabetes typ 

2 (Vessby & Asp, 2002). 

 

Den största delen av kosten ska bestå av kolhydrater, detta innebär cirka femtiofem 

energi procent. Patienten bör välja livsmedel med hög fiberhalt, alltså mycket kostfibrer 

(Socialstyrelsen, 2001). Genom att välja livsmedel med ett lågt glykemiskt värde kan 

patienten hålla blodsocker kurvan stabil utan större höjningar. Detta innebär att välja 

livsmedel som är så lite bearbetade som möjligt och som innehåller så låg halt av 

stärkelse som möjligt (Aas, 2006). 

 

Andelen av fett i kosten bör inte överstiga 30 %, av dessa procent bör mer än 20 % 

bestå av enkelomättat fett som finna i livsmedel som olivolja och fisk. En diabetiker bör 

med andra ord välja fleromättat- och enkelomättatfett och undvika härdat- och mättatfett 

(Socialstyrelsen, 2001). De flesta patienter med diabetes typ 2 lider av övervikt och 

eftersom fett innehåller dubbelt så mycket energi per viktenhet som proteiner och 

kolhydrater är ett minskat intag av fett den enklaste utvägen när det gäller att gå ner i 

vikt (Aas, 2006).  

 

Proteiner i kosten bör ligga mellan 10-15 energiprocent (Socialstyrelsen, 2001). Då 

nefropati är en komplikation till diabetes typ 2 bör proteinintaget hållas under uppsikt. 

Proteinet ökar den glomerulära filtrationen i njurarna och kan på så sätt främja en 

begynnande nefropati (Vessby & Asp, 2002). Proteinet kan höja frisättningen av 

glukagon som på sikt även påskyndar proteinets nedbrytning till glukos vilket höjer 

blodsockret (Grefberg & Johansson, 2007). En patient med diabetes bör äta mycket 

frukt och grönsaker eftersom att de innehåll mycket av vitaminer och mineraler men 

även mycket fibrer och lite kolhydrater. Det har även upptäckts att patienter som äter 

mycket frukt och grönsaker äter mindre av annat som till exempel snabba kolhydrater 

(Aas, 2006). 

 

Motion 

Motion är den viktigaste åtgärden för att hålla blodsockret på en jämn nivå och för att 

bibehålla en hälsosam vikt alternativt att minska vikten hos patienter med typ 2 

diabetes. Vid motion får muskulaturen arbeta vilket leder till att det sker en ökning av 

förbrukningen av glukos från blodet, insulinkänsligheten ökar då och patienten får ett 

stabilare blodsocker. Blodtrycket sjunker och sannolikheten för ett minskat bukomfång 

ökar. Det spelar ingen roll vilken typ av motion patienten väljer, den kan anpassas efter 

individens förutsättningar och förmåga. Huvudsaken är att patienten motionerar 

regelbundet (Vaaler, 2006). Eftersom patienten har lite insulin är motion viktigt 

eftersom muskelarbete gör att socker kan transporteras in i cellen och således minskar 

behovet av insulin. För att patienten ska kunna motionera utan komplikationer bör 

patienten känna sin sjukdom så väl att varje höjning och sänkning av blodsockret 

registreras tidigt. Motionen har inte bara en gynnsam effekt på sjukdomen utan ökar 

även patientens livskvalitet tack vare den ökade och förbättrade fysiska konditionen 

(Socialstyrelsen, 2001). 
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Sjuksköterskans roll vid behandling av diabetes typ 2 

Sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift är att informera om åtgärder för patienter som 

drabbats av diabetes typ 2 och hur de kan förbättra hälsan. Denna patientgrupp behöver 

information gällande kost, motion, rökstopp samt viktnedgång (Vessby & Asp, 2002). 

 

I den medicinska behandlingen är sjuksköterskans roll att identifiera patientens 

sjukdomsbild samt att bedöma patientens möjligheter och förutsättningar för en god 

metabol kontroll. En annan viktig uppgift är att informera och motivera patienten till 

egenvård. Detta innebär förutom konkreta råd att sjuksköterskan också lyssnar och 

stödjer patienten till de livsstilförändringar som behövs (Sörman, 2006). 

 

Det är även viktigt att sjuksköterskan anpassar råden angående livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 efter individens liv och möjligheter, detta för att främja en så god hälsa 

som möjligt (Vessby & Asp, 2002).  Wiklund, (2003) beskriver hälsa utefter Katie 

Erikssons modell och menar att hälsa är något som är relaterat till hela människan. Detta 

innebär hur människan förhåller sig till världen och den kulturella och sociala miljön 

som finns runt människan. Hälsan är beroende av hur människan själv upplever sin 

situation. En god hälsa innebär att människan upplever sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Välbefinnande innebär hur personen subjektivt upplever sin situation. 

Detta innebär att patienten kan uppleva en god hälsa och ett välbefinnande trots närvaro 

av sjukdom. Likaså kan en person uppleva ohälsa och illabefinnande trots frånvaro av 

sjukdom.  

 

Begreppet coping används för att förstå hur patienten hanterar situationen att drabbas av 

en kronisk sjukdom så som till exempel diabetes typ 2. Sjuksköterskan bör överföra de 

tre centrala begreppen till patienten. Dessa är hur begripligt, hanterbart och meningsfullt 

livet upplevs. Ju större tilltro patienten har till dessa begrepp desto större är 

sannolikheten för en ökad känsla av sammanhang och en ökad acceptans av 

sjukdomssituationen. Genom ökad förståelse för patientens situation gällande 

copingkapacitet, kunskap, kulturell bakgrund samt socialt nätverk kan sjuksköterskan 

främja en god vård där sjuksköterskan tillsammans med patienten kommer fram till 

bästa möjliga mål och förutsättningar för ett ökat välbefinnande. Sjuksköterskan bör ha 

kunskap om krishantering då patienten som fått sin diagnos ofta hamnar i någon form 

av kris. Reaktionerna är olika från individ till individ och tar olika lång tid att bearbeta. 

Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar alla sorters reaktioner även de som 

inte är så tydliga. Patienten bör få hjälp att hantera sin sjukdomskris då detta i längden 

främjar för ökad livskvalitet och god vård (Wredling & Ahlin., 2002). 

 

Det är också viktigt att dessa patienter får ett förtroende för vårdpersonalen. För att 

gynna en god vårdrelation kan det därför vara viktigt att patienten möter samma 

personal varje gång. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten bör det även finnas 

utrymme och tid för samtal. Genom en god vårdrelation och en god krishantering kan 

sjuksköterskan förhindra att sjukdomen diabetes typ 2 förvärras och att patienten 

drabbas av allvarliga senkomplikationer (Sjøvoll, 2002). Dåligt bemötande kan leda till 

att patienten upplever ett vårdlidande vilket enligt Wiklund, (2003) innebär att patienten 

upplever ett lidande till följd av felaktig behandlingen av sjukdomen eller ett dåligt 

bemötande och kommunikation av vårdpersonalen. Sjuksköterskan kan med andra ord 
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minska känslan av vårdlidande hos patienten genom att individanpassa vården samt 

genom att främja en god kontakt till patienten. 

 

Patientupplevesle 

Diabetes typ 2 innebär en stor förändring i den drabbades tillvaro som kräver att 

patienten måste lära sig att acceptera och leva med sin sjukdom. Att drabbas av en 

kronisk sjukdom innebär inte bara ett livslidande för patienten utan medför även en 

förändrad subjektiv kropp samt ett sjukdomslidande (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, 

Segesten & Suserud, 2003). Livslidande innebär att patienten upplever begränsningar 

och påverkas negativt av sjukdomens symtom. Då livet förändras vid en kronisk 

sjukdom uppkommer frågor kring livet. Det kan handla om existentiella frågor och den 

grundläggande förhållningen till själva livet. Rädslan att inte kunna vara en del av det 

sociala sammanhanget på samma sätt som förr är en central del livslidandet. Med 

sjukdomslidande menas de upplevelser patienten får av sjukdomens fysiska symtom och 

de begränsningar sjukdomen innebär, alltså att inte kunna medverka eller utföra saker 

på samma sätt som tidigare i livet. Kroppen är en del av patientens identitet och när 

sjukdomen innebär en förändring av denna förändras även patientens syn på den egna 

kroppen (Wiklund, 2003). En förändring i den egna kroppen kan ha som följd att även 

patientens livsvärld förändras. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan även innebära att 

känslan av att ha hälsa förändras och sjukdomskänslans ökar (Dahlberg et al., 2003). 

Hur patienten klarar av krisen av att få en kronisk sjukdom ter sig olika hos varje 

individ beroende på personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter. Den 

känslomässiga hanteringen (coping) skiljer sig även den från person till person. 

Copingen delas in i två delar där den ena, emotionell coping, innebär hur väl patienten 

klarar av att hålla ångest och oro under kontroll, medan problemorienterad coping 

innebär en mer rationell kontroll av situationen. Det vanligaste är att patienten skiftar 

mellan dessa två tillvägagångssätt. Det är viktigt att patienten accepterar sin sjukdom 

för att på bästa sätt kunna tillämpa livsstilsförändringarna och på så sätt öka sin 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2001).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av Diabetes typ 2 kan innebära en livsstilsförändring för den drabbade. 

Inom vården kommer sjuksköterskan i kontakt med dessa patienter och fungerar som 

informationskälla och stöd. De livsstilsförändringar som sjukdomen förutsätter upplevs 

olika beroende på individen. Beroende på dessa livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 

kan upplevelsen av hälsa, välbefinnande och lidande uttryckas på olika sätt. 

  

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av att göra livsstilsförändringar vid diabetes 

typ 2. 
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METOD 

Litteratursökning 

Först gjordes en inledande litteratursökning på ämnet diabetes då författarna tycker att 

ämnet är intressant och ville ta reda på hur mycket och vad som fanns skrivet om ämnet. 

Författarna fastnade framförallt för litteratur skriven om diabetes typ 2 och de 

livsstilsförändringar som många patienter genomgår. När problemet och syftet var 

färdigt gjordes den egentliga litteratursökningen. Artikelsökningen gjordes via Borås 

högskolas hemsida och då genom de databaser som fanns att tillgå.  De databaser som 

materialet söktes i var: Academic Search Premier, Cinahl och Pub Med. De artiklar som 

användes i uppsatsen hittades på Cinahl. Sökorden som användes var: diabetes type 2, 

type 2 diabetes, diabetes mellitus, diabetes, lifestyle change*, experience, sweden, 

lifestyle, patient education och exercise. Dessa sökningar gav väldigt många träffar så 

för att minska antalet artiklar valdes artiklar som var ”peer-reviewed”, ”linked full text” 

samt behandlade ”all adults” vilket innebar en målgrupp av vuxna personer. En artikel 

hittades på Cinahl men gick inte att få fram den vägen och söktes därför via Samsök i 

Borås Högskolas databasförteckning. Dessa sökningar resulterade i tjugo artiklar som 

efter närmare granskning resulterade i sju artiklar. Inklusionskriterierna beskrivs i 

Tabell 1. De artiklar som valdes bort exkluderades för att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

 
Tabell 1 Inklusionskriterierna som användes i uppsatsen 

Inklusionskiterier 

 Vetenskapliga artiklar 

 Kvalitativa artiklar 

 Skrivna de senaste 10 åren 

 Målgruppen skulle vara vuxna individer 

 Artiklarna skulle vara på Svenska eller 

Engelska 

 Artiklarna skulle vara från Europa eller 

USA 

 

Analys 

Metoden som användes för uppsatsen var kvalitativ. Materialet analyserades utefter 

Evans, (2002) modell för systematisk analys av kvalitativa artiklar. Första steget var att 

hitta materialet och utefter syftet och inklusionskriterierna bestämma vilka som skulle 

användas. Andra steget var att de funna artiklarna lästes flera gånger. Detta för att få en 

helhet av artiklarnas innehåll. Sedan togs meningsbärande enheter ut som svarade till 

uppsatsens syfte. Dessa skrevs upp på post-it lappar och märktes med det nummer 

artikeln fått. Lapparna delades in i positiva och negativa upplevelser, vilka också senare 

blev temana i uppsatsen. Under dessa delades sedan materialet in i tre olika subteman. 

Författarna gick tillbaka till artiklarna för att kontrollera att sambandet och innebörden 

av lapparna hade uppfattats på en korrekt sätt. Varje subtema som framkom ur 

materialet styrktes sedan med citat ur artiklarna.  
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RESULTAT 

De teman och subteman som framkom visas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. teman och subteman 

Teman Subteman 

Livsstilsförändringar är negativa  En störning i livet 

 Bristande kommunikation med 

sjukvårdspersonal 

Livsstilsförändringar är positiva  Att finna balans 

 

Livsstilsförändringar är negativa 

En störning i livet 

På grund av diabetes typ 2 och livsstilsförändringarna förändrades patienternas syn på 

sig själva. Många kände sig annorlunda och upplevelsen av detta ledde till en känsla av 

isolering och att de inte var en del av den normala världen, familjen och vännerna. 

Många upplevde även att de inte kände sin egen kropp vilket medförde en identitetskris 

(Olshansky, Sacco, Fitzgerald, Zickmund, Hess, Bryce et al., 2008). 

 
I feel like an artificial person – like my body´s being – it´s like a chemical mess and it´s 

just sort of being kept stable by some magic things [medications] (Olshansky et al., 2008, 

s.1009). 

 

Detta kunde innebära att människan upplevde att hennes normala person blev en 

”diabetesperson”. Deras identitet ändrades och känslan av att vara annorlunda ökade. 

Gemenskapen med andra diabetiker ökade och känslan av samhörighet med dessa sågs 

som något positivt. Många upplevde att andra diabetiker förstod känslorna och 

frustrationen av att göra livsstilsförändringar bättre än till exempel familjen (Olshansky 

et al., 2008). När familjen inte fanns som stöd ökade risken för depression hos 

patienterna (Malpass, Andrews, & Turner, 2008). Patienterna upplevde konflikter 

gällande livsstilsförändringarna vilket ledde till känslor av skuld, ångest, och frustration 

(Whittemore, Chase, Mandle, & Roy, 2002). Många upplevde att de förändringar de 

gjorde inte var tillräckliga utan att de borde göra mer. Vissa tyckte det var svårt att 

genomföra flera förändringar samtidigt och kände sig misslyckade när de bara klarade 

av en av dem. De fanns de som genomförde alla nödvändiga livsstilsförändringar men 

som inte upplevde någon njutning av dessa utan de gjorde det bara för att de kände sig 

tvungna (Malpass et al., 2008).  

 
I´d be really pleased with myself thinking, `oh I´ve managed to do something`... and just 

everything I did (the nurse said) `well no`. I did get a bit frustrated... it may have been 

ideal to have mastered one and then the other. It´s too much both at once (Malpass et al., 

2008, s. 261). 

 

Upplevelsen av minskad autonomi var stor hos denna grupp. Sjukdomen och 

livsstilsförändringarna upplevdes som en ram inom vilken patienterna var tvungna att 

leva. Detta kunde innebära att patienten gav upp tidigare lustfyllda aktiviteter då dessa 

påverkade hälsan negativt, vilket upplevdes som en uppoffring trots att förlusten hade 

en positiv verkan på hälsan. Patienterna upplevde på så sätt en begränsning i livet 
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genom att njutningen förvägrades och att patienterna därför inte kunde leva ett 

”normalt” liv (Mars, Proot, Janssen, Van Eijk, & Kempen, 2007).  

 
I used to watch Steelers` games with a 6-pack (Olshansky et al., 2008, s. 1010). 

 

It´s very tough to live with. You can´t consume the calories a normal person can and then 

you don´t have the energy. Thus it changes my entire life (Olshansky et al., 2008, s. 

1010). 

 

Det framgick att patienterna upplevde ’att äta’ som en stor del av det sociala livet. Att 

behöva äta på regelbundna tider och att inte kunna äta samma kost som familjen och 

vännerna upplevdes som störande. Att äta regelbundet var en av de svåraste sakerna att 

genomföra enligt patienterna (Frandsen Brown, K.& Kristensen Smedegaard, J., 2002; 

Olshansky et al., 2008). 

 
…. All this food garbage is depressive… because you have to fit in some other routine  

that isn´t what you want to do with your life. You feel you want to do other things with 

your energy. [Diabetes] can annoy me... It irritates me... It´s a matter of I don´t want to 

be bothered because I have 5 million other things I am doing (Whittemore et al., 2002, s. 

21). 

Bristande kommunikation med sjukvårdspersonal 

Mötet mellan patienten och vårdpersonalen spelade en viktig roll för patientens 

egenvård. En upplevelse av minskad autonomi, minskad motivation och en känsla av 

otrygghet fanns hos patienter som upplevde mötet som något negativt. Det kunde handla 

om att patienten uppfattade att vårdpersonalen bara såg sjukdomsdiagnosen och inte 

personen bakom. Många uppfattade att vårdpersonalens enda mål var att sänka 

patientens blodsocker vilket inte alltid stämde med vad patienten själv ville uppnå 

patientens förutsättningar. Dessa mål sågs som något ouppnåeligt av patienterna och 

ibland oönskade och de kändes då som otillfredsställande (Hornsten, Lundman, 

Selstam, & Sandstrom, 2005). 

 
The various doctors I´ve met during these years have had a lot of complaints about my 

lifestyle and [the fact] that I do not exercise… I know that very whell, but they are just 

talking about my diabetes and the blood sugar, and forget my backpain and dizziness 

(Hornsten et al., 2005, s. 612). 

 

Patienterna uttryckte även en önskan om att de inte ville bli sedda som experter på sin 

sjukdom utan de ville att vårdpersonalen skulle kunna mer än dem och kunna de senaste 

forskningsrönen i ämnet (Hornsten et al., 2005).  

 

Många patienter hade missuppfattningar gällande informationen de fått. Det kunde 

handla om att inte förstå varför och hur blodsockermätningen skulle användas eller att 

se sambandet mellan mätarens värden och dieten eller mängden motion. Många 

patienter använde inte mätaren som ett inlärningsredskap för att lära känna kroppen och 

få kontroll över sjukdomen. Många patienter litade blint på vårdpersonalen och följde 

deras råd utan att förstå varför dessa skulle genomföras (Holmström, & Rosenqvist, 

2005). 
 

I do not know the value of that… I cannot say anything about it really. What I could use it 

for I do not know. I do what they tell me to (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 150). 
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Det fanns många missförstånd gällande vad som var bra att äta vid diabetes typ 2 och 

hur eventuell medicinering skulle skötas. Förståelsen av vikten att äta regelbundet var 

stor men den brast vad gällde att förklara vad en god måltid innebar och varför det var 

viktigt med regelbundenhet i måltiderna (Frandsen & Kristensen, 2002). Det kunde 

även handla om att patienterna hade kontakt med flera olika personer inom vården och 

att dessa gav olika information. Detta ökade känslan av förvirring hos patienterna och 

medförde en känsla av otrygghet. Förvirringen kunde leda till att patienten helt undvek 

vissa matvaror som till exempel socker och fett eller helt slutade med mätningen av 

blodsockret. Även informationen om insulinet och den orala medicineringen upplevdes 

som svår. Många vågade inte ändra insulinmängden efter blodsockervärdet eller trodde 

att detta inte var tillåtet. Många litade blint på sjukvårdspersonalens instruktioner 

(Holmström & Rosenqvist, 2005).  

 
No, I don´t dare to do that. I thought that I wasn´t allowed to do that. She (the nurse) 

decides how much I should take (Holmström & Rosenqvist, 2005, s.150). 

 

No, I haven´t done that because I have thought that I must change my eating habits, 

really, like the other way around... I follow  the instructions I get (Holmström & 

Rosenqvist, 2005, s. 150). 

 

Dålig information ledde även till missförstånd gällande kroppens reaktioner. Patienterna 

förstod till exempel inte att dåligt humör och irritation kunde bero på hypoglykemi, inte 

heller hur kompositionen av måltiden påverkade deras blodsockervärde. Patienterna var 

välinformerade om att fysisk aktivitet var bra, men visste inte hur den kunde påverka 

deras kropp. Orsakerna till diabetes typ 2 var oklara. Patienterna visste inte att det kunde 

vara ärftligt och att fetma var en bidragande faktor (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 
One dietician I saw said that I couldn´t eat more than half an apple, the other one said 

that I shouldn´t eat bananas, almonds and nuts... although that was a while ago. But the 

last one I saw said, `You eat nuts and almonds becouse there´s the right kind of fat in 

those, and half a banana is OK (Holmström & Rosenqvist, 2005, s.151). 

 

Den dåliga informationen och missuppfattningarna gällande sjukdomen ledde till rädsla 

och otrygghet hos patienterna. Mycket av rädslan var obefogad. Dock kunde rädslan 

leda till att patienten genomförde livsstilsförändringarna. Dessa förändringar upplevdes 

då inte som någonting positivt utan som något påtvingat (Holmström & Rosenqvist, 

2005; Mars et al., 2007; Olshansky et al., 2008; Whittemore et al., 2002).  

 
But you start worrying about that [complications] and then you think: oh God, I have to 

stop this (Mars et al., 2007, s. 489). 

 

Rädslan och okunskapen ledde till att vissa patienter helt förnekade sin sjukdom. Då 

kroppsliga komplikationer eller reaktioner av sjukdomen inte kändes av ansåg patienten 

att diabetes typ 2 inte var ”riktig” diabetes. Med ”riktig” diabetes menades typ 1 

diabetes (Holmström & Rosenqvist, 2005). Genom att inte förstå sjukdomen förnekades 

ibland diabetes typ 2 helt och livsstilsförändringarna genomfördes inte. Många valde att 

förneka sjukdomen för att inget hopp om bot fanns (Olshansky et al., 2008). 

 
 ”improving my eating is not going to remove me from being a diabetic” (Olshansky et 

al., 2008, s. 1009). 
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Livsstilsförändringar är positiva 

Att finna balans 

Ett bra stöd från sjukvårdspersonal, vänner och familj ökade patientens motivation till 

livsstilsförändringar och ökade den positiva upplevelsen av detta. Om vårdpersonalen 

lyssnade och tog hänsyn till patientens önskemål och livssituation ökade patientens 

upplevelse av kontroll och trygghet. Patienterna behandlandes då mer som människor 

och individer istället för en diagnos, vilket ledde till ett ökat välbefinnande och att 

livsstilsförändringarna blev lättare att genomföra, vilket i sin tur ledde till en minskad 

sjukdomskänsla (Olshansky et al., 2008; Hornsten et al., 2005). Även förståelsen för 

sjukdomen ökade och det blev lättare för patienterna att följa råden. Råden kunde 

handla om att patienten via regelbunden kost kunde undvika hypoglykemi och även 

styra sitt blodsocker bättre (Frandsen & Kristensen, 2002).  

 
I also found a great relief when I got the education… I could actually eat like normal 

food without feeling deprived (Olshansky et al., 2008, s. 1010). 

 

Många patienter satte gränser för att klara av att upprätthålla livsstilsförändringarna. 

Gränserna kunde innebära att bara ha nyttig mat hemma, helt undvika viss kost eller att 

följa ett träningsschema. Gränserna gjorde det lättare för patienten att fatta beslut 

gällande kost och minskade samtidigt känslan av skuld. Detta kunde även lösa de 

konflikter patienten hade med sig själv och minskade då även den negativa energin och 

tiden patienten la ner på att klara av sjukdomen. Men patienterna upplevde också ett 

behov av att få tillfredställa sitt sug efter sötsaker och mat ibland för att orka med 

livsstilsförändringarna (Whittemore et al., 2002).  

 
There are times that I am going to have more fat ore more carbohydrates than I have 

planed for my regular daily menu and I know that, but as long as it´s just that ones in a 

while occasion then it satisfies something in me, but it doesn´t make me go off my regular 

schedule of meal planning (Whittemore et al., 2002, s. 22). 

 

Malpass et al (2009) skriver att en kombination av kost och motion kan öka människans 

känsla av kontroll gällande den egna kroppen. När patienterna såg och kände resultatet 

av livsstilsförändringarna ökade även motivationen till att fortsätta med dessa.  

 
Having gone, exercised and come back, you feel really rejuvenated, and I think it spurs 

you on to keep motivated (Malpass et al., 2009, s. 260).  

 

Motivationen kunde också komma från den positiva känslan av att genom motion- och 

kostförändringar känna ökad hälsa och att slippa ta läkemedel. Motivationen att fortsätta 

med livsstilsförändringarna ledde på sikt till att dessa blev en del av patientens dagliga 

rutiner och på så sätt en del av vardagen. Genom att införliva egna sätt och nya 

strukturer i vardagen ökade patientens självförtroende och upplevelse av hälsa 

(Whittemore et al., 2002). Genom livsstilsförändringar och acceptans av situationen 

upplevde många att hela livsstilen förändrades. ”I calmed down” (Olshansky et al.,  

2008, s. 1010). När patienterna funnit balansen och kommit över identitetskrisen 

förändrades synen på att vara ”diabetiker” till att vara en person med diabetes och 

acceptansen för situationen ökade (Olshansky et al., 2008). Genom att hitta balans i 
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livet ökade känslan av välbefinnande och en ny rytm i livet uppstod (Whittemore et al. 

2002). 
 

[Diabetes] changed my life completely… the way I eat… the way I act. This changed my 

life, me, myself, I´m happy! I feel much better. I feel happier. I don´t get nervous as much 

as I used to before. I´m learning how to live… I like to go out… (Whittemore et al., 2002, 

s 22). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes för att svara på syftet och för att kunna få en ökad 

förståelse av patienternas upplevelser och tankar kring livsstilsförändringarna. Alla 

kvantitativa artiklar valdes bort men en av artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ 

men i denna användes endast den kvalitativa delen då denna svarade till syftet. En 

artikel behandlade upplevelsen av autonomi vid livsstilsförändringar vid både diabetes 

typ 2 och vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. I denna artikel användes endast de delar 

som behandlade diabetes typ 2. En av artiklarna behandlade bara kvinnors upplevelser 

men användes ändå eftersom att artikeln uppfyllde inklusionskriterierna, då kvinnorna i 

artikeln hade valts på grund av att det oftast, enligt artikelförfattarna är just kvinnor som 

lagar maten i hemmet. De artiklar som valdes riktade in sig på amerikanska och 

europeiska patienter. Författarna ville helst ha artiklar som i första hand handlade om 

Europa, men då det inte fanns tillräckligt många som uppfyllde inklusionskriterierna 

kunde svara till uppsatsens syfte, valdes även artiklar från USA.  

 

Svagheter som författarna upplevde under datainsamlingen var att sökorden gav så 

många träffar att en begränsning var nödvändig. Detta innebar att artiklarna begränsades 

till ”peer-reviewed”, ” linked fulltext” och ”all adult”. Detta kan innebära att artiklar 

kan ha missats men det var nödvändigt med begränsningar då antalet träffar blev så 

stort. Författarna är medvetna om att artiklar som är ”linked full text” inte alltid är de 

bästa och köpte därför två artiklar. Dessa visade sig dock inte uppfylla 

inklusionskriterierna och valdes därför bort. På grund av ekonomiska själ och att 

uppsatsskrivandet var begränsat, köptes inga fler artiklar.  

 

På grund av att allt granskat material gav samma information blev uppsatsens resultat 

något kort enligt författarna. Detta kan ses som en svaghet i materialet men samtidigt 

även en styrka då artiklarnas resultat av hur patienter upplever livsstilsförändringar 

överensstämde med varandra.  

 

För att finna artiklar användes fjorton sökord som kombinerades med varandra. 

Artiklarna fick vara högst tio år gamla men de artiklar som hittades var från 2002 och 

framåt. Författarna fick många sökträffar men vid närmare granskning var det få som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Många var inte skrivna ur ett patientperspektiv och ofta 

handlade de om diabetes typ 1 även när sökordet diabetes typ 2 användes. För att på ett 

lätt och trovärdigt sätt följa forskningsprocessen valde författarna att följa Evans (2002) 

mall för kvalitativ artikelgranskning.  
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Resultatdiskussion 

Att drabbas av diabetes typ 2 innebär många förändringar i den drabbades liv. Dessa så 

kallade livsstilsförändringar upplevs olika beroende på individens situation. 

Upplevelserna kan vara både positiva och negativa och väcker alltid tankar och känslor 

hos patienterna.  

 

Resultatet visar att patienterna upplever en identitetskris och ett utanförskap. Ett sätt att 

öka omgivningens förståelse kan vara att involvera familj och närstående i den vård och 

information patienten erhåller. På så sätt kan patientens upplevelse av det ”nya” jaget 

normaliseras och istället för att vara en diabetesperson bli en person med diabetes. På 

detta sätt skapas delar av den balans och normalitet som många patienter söker. Genom 

att långsamt introducera livsstilsförändringarna kan patienten bättre ta till sig lärdom 

och bättre tillgodogöra sig den samtidigt som patienten slipper känna skuld och skam 

när förändringarna inte gått att uppfylla som Malpass et al., (2008) och Whittemore et 

al., (2002) skriver i sina artiklar. Detta kan minska det vårdlidande och sjukdomslidande 

patienten kan uppleva. Den referensram som Mars et al., (2007) nämner och som 

innebär de råd som sjukvården rekommenderar, blir då heller inte så stram utan varje 

förändring sker lite i taget och därför påverkas livet inte så radikalt. Genom en god 

information och ett gott bemötande kan sjuksköterskan på så sätt minska patientens 

livslidande.  

 

En annan viktig del som resultatet påvisade var att bristande information ledde till 

okunskap och patienternas självförtroende sviktade och känslan av skuld och skam 

ökade. Resultat visade även att rädslan som många patienter upplever är kopplat till just 

den bristande informationen. Rädslan kan enligt Holmström & Rosenqvist, (2005), 

Mars et al., (2006), Olshansky et al., (2008), Whittemore et al., (2002) leda till att 

livsstilsförändringar genomförs men då inte på ett positivt sätt. Rädslan är alltså det som 

driver patienten till förändringen. Genom att skapa trygghet och ge god information kan 

vi alltså undvika de negativa känslorna som rädsla och okunskap och istället hjälpa 

patienten till en god och positiv upplevelse av sin situation och öka dennes motivation. 

Rädslan kunde enligt Holmström & Rosenqvist, 2005 och Whittemore et al., 2002 i 

vissa fall leda till att patienterna helt förnekade sin sjukdom. För att förhindra detta 

måste vi som sjuksköterskor se till att ha god och uppdaterad information om diabetes 

typ 2 och att vi är villiga att upprepa informationen så ofta det behövs för att patienten 

helt ska kunna ta till sig den. Sjuksköterskan kan även hjälpa patienten att själv hitta 

material så att patienten på egen hand kan söka svar på de frågor som patienten har. 

 

Patienterna uppskattade även att familjen och vännerna fanns som stöd och hjälp för 

dem. Detta kan sjuksköterskan främja genom att även involvera de närstående i 

informationen kring diabetes typ 2 och de livsstilsförändringar som patienten ska utföra, 

vilket kan leda till en minskad känsla för utanförskap och isolering.  

 

 

Resultatet styrks av Hornsten et al. (2005) som skriver att patienterna inte ville bli sedda 

som experter på sin sjukdom vilket vi tycker är helt korrekt då det ingår i vårt yrke att 

alltid var pålästa på den senaste forskningen och då även kunna förmedla den till 

patienten. På så sätt fungerar vi som en källa av information till flera individer som då 

gynnas av det. Detta underlättar för en god kommunikation och vård som patienterna 
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vill ha enligt Edwall et al., (2008). Hon skriver bland annat att patienterna i hennes 

studie upplevde ett ökat välbefinnande när de kände stöd och trygghet i 

kommunikationen med vårdpersonalen vilket på sikt ledde till självständighet och 

minskat sjukdomslidande. Då patientens syn på den egna kroppen förändras i samband 

med diabetes typ 2 är det viktigt att sjuksköterskan stödjer och finns till för patienten.  

 

Det som uppfattades som en viktig del i det granskade materialet var att patientens 

motivation till livsstilsförändringar till stor del är beroende av det bemötande de får från 

sin omgivning. Därför har vi tagit lärdomen att som vårdpersonal alltid lyssna till sina 

patienter och deras önskemål och förutsättningar för att på så sätt kunna anpassa vården 

utifrån individen. Genom att bemöta patienterna på ett bra sätt kan ett gott samarbete 

mellan vårdpersonal och patient främjas som på sikt kan leda till en ökad motivation 

och förståelse hos patienten samtidigt som känslan av trygghet ökar.  

 

Resultatet visade att många av patienterna ville bli tagna på allvar och ses som en 

person snarare än som en diagnos av vårdpersonalen de var i kontakt med. Det var även 

viktigt med kontinuitet vid mötena gällande både tid och att det alltid var samma 

personal som patienten mötte. Detta främjar en god vårdrelation och minskar på sikt 

vårdlidandet. Det genomgående temat i dessa artiklar och  patienternas största önskemål 

var att få känna trygghet och stöd av vårdpersonalen. Detta nämns till exempel av 

Edwall, (2008). Hon nämner även vikten av bekräftelse, alltså att ju mer vårdpersonalen 

bekräftar patienten desto större blir patientens självsäkerhet och viljan att genomföra 

livsstilsförändringarna ökar. Detta styrker även Negelkerk et al., (2006) i sin artikel. 

Genom att öka patienterna motivation och få dem att motionera och ändra sina 

kostvanor kan vi även öka deras känsla av hälsa och välbefinnande trots sjukdomen som 

Whittemore et al., (2002) skriver. Genom att finna en balans i livet och acceptera sin 

situation och göra det bästa av det kan patienten öka sin känsla av hälsa och på så sätt 

uppleva livet som ”normalt”. 

I framtiden bör mer resurser läggas på framförallt preventiva åtgärder för patienter i 

riskzon så att färre drabbas av diabetes typ 2. För de patienter som redan drabbats 

behövs mer resurser läggas på information och stöd. Genom till exempel 

gruppdiskussioner kan sjuksköterskan nå ut till flera patienter på en gång samtidigt som 

att patienterna då kan uppleva samhörighet och gemenskap med andra i samma 

situation. Dock bör man inte bortse från att individanpassa vården och inte generalisera 

för mycket då alla upplever livsstilsförändringarna olika. På detta sätt kan 

sjuksköterskan även skapa en trygghet och förtroende mellan sig och patienten. Genom 

ett gott bemötande stärks även patientens självförtroende och motivation till att 

genomföra de livsstilsförändringar som sjukdomen diabetes typ 2 kan kräva.  
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur. 

 

 Perspektiv: Problem och syfte: Metod: Resultat: 

Titel: 
Diet and lifestyle in type 

2 diabetes: the patient´s 

persperctive 

 

Författare: 

Frandsen, B.K., & 

Kristensen, S.J. 

 

Tidskrift:  
Practical Diabetes Int, 

  

Årtal: 

2002 

Patientperspektiv 

Kvalitativ + kvantitativ 

Syftet med artikeln var att 

ta reda på hur patienterna 

såg på följsamheten och 

förståelse till kost, livsstil 

och medicinering 

 Fyra länder i 

Europa + USA 

deltog. 

 n= 8-10/land 

 Totalt n=123 

 50% män, 50% 

kvinnor med 

diabetes typ 2 

 gruppintervju + 

enkät 

 

 

 

Patienterna upplevde 

livsstilsförändringar som 

något negativt då de 

upplevde det svårt att äta 

regelbundet. 

Titel: 

Misunderstandings about 

illness and treatment 

among patients with type 

2 diabetes 

 

Författare: 

Holmström, M.I., & 

Rosenqvist, U. 

 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 
2005 

Patientperspektiv 

Kvalitativ 

Studiens syfte var att 

beskriva de missförstånd 

som svenska patienter med 

typ 2 diabetes har om deras 

sjukdom och behandling. 

 Två större 

svenska städer 

 n=18 

 9 st kvinnor, 9 

män med 

diabetes typ 2 

 först 

intervjuades 

patienterna av 

ssk eller läkare 

och sedan av 

författarna 

Trots regelbundna 

kontroller och god 

tillgång till vård var 

missuppfattningarna 

många. Patienterna följde 

råden men visste inte 

varför eller hur de kunde 

gynnas av dessa. 

Titel: 

Patient satisfaction with 

diabetes care 

 

Författare: 

Hornsten, A., Lundman, 

B., Selstam, K.E., & 

Sandstrom, H. 

 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 

2005 

Patientperspektiv 

Kvalitativ 

Studiens syfte var att 

klarlägga upplevelser och 

reflektioner av personer 

med diabetes typ 2 gällande 

kliniska möten. 

 4/15 VC i 

Sverige 

 n=60  i 

kontrollgruppen 

n= 44 i 

fokusgruppen. 

 Totalt 104 

patienter med 

diabetes typ 2 

 intervjuer 

 

 

 

 

Patienters identitet hotas 

av dåligt bemötande av 

vårdpersonal. 

Titel: 

Patients with Type 2 

Diabetes experiences of 

making multiple lifestyle 

changes: A qualitative 

study 

 

Författare: 

Malpass, A., Andrews, R. 

Patientperspektiv 

Kvalitativ 

Studiens syfte var att ta reda 

på hur patienter 

nydiagnostiserade med 

diabetes typ 2 upplever 

enskilda eller flera 

förändringar gällande diet 

och/eller fysisk aktivitet 

med målet att: (1) se om 

patieten upplever en ökning 

 England 

 n=30 

 totalt 30  

 kvinnor och män 

blandat men med 

diabetes typ 

2intervjuer 

Fysisk aktivitet kunde 

leda till positiva effekter 

gällande andra 

beteenden. 
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& Turner, M.K. 

 

Tidskrift: 

Patient Education and 

Counseling 

 

Årtal: 

2008 

av fysisk aktivitet som 

stödjande eller hindrande 

vid förändringar i dieten 

eller vise versa, eller att: (2) 

om patienterna upplevde 

livsstilsförändringarna som 

kontraproduktiva eller 

gynnande 

Titel: 

How do people with 

COPD or diabetes type 2 

experience autonomy? 

An exploratory study 

 

Författare: 

Mars, M.J.G., Proot, 

M.I., Janssen, P.M.P., 

Van Eijk, TH.M.J. & 

Kempen, I.J.M.G. 

 

Tidskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

 

Årtal: 

2007 

Patientperspektiv 

Kvlitativ 

Syftet var att ta reda på hur 

patienter med obstruktiv 

lungsjukdom eller diabetes 

typ 2 upplevde autonomi.  

 Holland 

 n=13 varav 6 

hade diabetes 

typ 2 och 7 med 

KOL (kronisk 

obtruktiv 

lungsjukdom) 

 4 män och 2 

kvinnor med 

diabetes typ 2 

 5 män och 2 

kvinnor med 

KOL 

 totalt 13 

 

 

 

 

Resultatet visar att 

patienter upplever att 

deras autonomi förändras 

när de drabbas av kronisk 

sjukdom på grund av 

begränsade möjligheter.  

Titel: 

Living With Diabetes: 

Normalizing the Process 

of Managing Diabetes 

 

Författare: 

Olshansky, E., Sacco, D., 

Fitzgerald, K., 

Zickmund, S., Hess, R., 

Bryce, C., McTigue, K. 

& Fischer, G. 

 

Tidskrift: 

The Diabetes 

EDUCATOR 

 

Årtal: 

2008 

Patientperspektiv 

Kvalitativ 

Syftet var att belysa 

uppfattningar av patienter 

med diabetes och deras 

upplevelse av att leva och 

klara av sjukdomen. 

 USA 

 n=2-7/grupp (10 

grupper) 

 totalt 39 

medverkande 

med diabetes typ 

2 

 öppna 

diskussioner 

som spelades in 

och 

analyserades. 

Patienterna upplevde det 

svårt att bli en person 

med diabetes istället för 

att vara en diabeteiker. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 

Lifestyle Change in Type 

2 Diabetes: A Process 

Model 

 

Författare: 

Whittemore, R., Chase, 

S.K., Mandle, C.L., & 

Roy, S.C. 

 

Tidskrift:  

Nursing Research  

 

Årtal: 

2002 

Patientperspektiv 

Kvalitativ 

Syftet är att belysa hur 

patienter med typ 2 diabetes 

upplever integrationen av 

behandlingsråd i den redan 

existerade livsstilen.  

 

 

 USA 

 n=9 

 totalt 9 kvinnor 

med diabetes typ 

2 

 intervjuer 

 

 

 

 

  

Livsstilsförändringar 

upplevdes på olika sätt 

och var komplexa.   
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Bilaga 2 

Sökhistorik 

Databas Cinahl 
Sökord Begränsning Träffar Titel på använda 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Diabetes 0 46090 0 0 

Diabetes Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

8738 0 0 

Diabetes 

Sweden 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

140 Patient satisfaction 

with diabetes care 

 

1 

Diabetes 

Lifestyle 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

323 Patients with Type 

2 Diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle changes: 

A qualitative study 

 

& 

 

Diet and lifestyle 

in type 2 diabetes: 

the patient´s 

persperctive 

2 

Diabetes type 2 

 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

11 How do people 

with COPD or 

diabetes type 2 

experience 

autonomy? An 

exploratory study 

 

1 

Diabetes type 2 

Experience 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

1 How do people 

with COPD or 

diabetes type 2 

experience 

autonomy? An 

exploratory study 

 

1 

Diabetes type 2 

Experience  

Lifestyle 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

19 0 0 

Diabetes type 2  

Experience 

Lifestyle change* 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

45368 0 0 

Diabetes type 2  

Experience 

Lifestyle change* 

Peer-reviewed 

All adult 

 

13 Living With 

Diabetes: 

Normalizing the 

Process of 

Managing 

Diabetes 

 

& 

 

Lifestyle Change 

in Type 2 

2 
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Diabetes: A 

Process Model 

 

Diabetes type 2 

Lifestyle change* 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

29 Patients with Type 

2 Diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle changes: 

A qualitative study 

 

1 

Type 2 diabetes Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

2077 0 0 

Type 2 diabetes 

Experience 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

60 0 0 

Diabetes mellitus Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

7274 0 0 

Diabetes mellitus 

Patient education 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

296 0 0 

Diabetes mellitus 

Patient education 

Exercise 

Peer-reviewed 

Linked fulltext 

All adult 

31 Misunderstandings 

about illness and 

treatment among 

patients with type 

2 diabetes 

 

1 

 

 


