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Sammanfattning    

Typ-2 diabetes är ett växande hälsoproblem i Sverige och även globalt. Faktorer som 

bidrar till denna ökning är ett stillasittande arbete och en inaktiv livsstil med ett förhöjt 

energiintag som resulterar i fetma. Andra faktorer som påverkar denna ökning är 

ärftlighet, ökat alkoholintag och mer stress. Sjuksköterskor kommer allt mer att möta 

denna patientgrupp, därför är det viktigt att ha mer kunskap om hur dessa patienter 

upplever den livsstilsförändring som de får genomgå för att uppnå hälsa. Målet med 

denna kandidatuppsats är att kunna bidra till en ökad kunskap inom området samt att 

öka sjuksköterskans förståelse om patienternas livsvärld.  För att fånga denna förståelse 

och för att lättare kunna bidra till att minska dessa patienters lidande, har vi valt att göra 

en kvalitativ studie. Vi fann fyra huvudkategorier: hinder för att kunna uppnå 

livsstilsförändringar, emotionella upplevelser, kämpande och motivation och stöd. De 

åtta underkategorierna är: patienters brist på kunskap, rädsla, accepterande, icke 

accepterande, kost, aktivitet, egenvård samt kontroll och engagemang. Det visade sig att 

många typ-2 diabetiker upplever denna livsstilsförändring som något svårt och därför 

krävs det tid, motivation och engagemang ifrån både patientens och Hälso- och 

sjukvårdens sida. Det är även viktigt för Hälso- och sjukvårdspersonalen att tänka på 

hur patientens genus kan vara en påverkande faktor om hur dessa patienter upplever sin 

livsstilsförändring.  
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INLEDNING 

Alla individer ser samt upplever världen ifrån olika perspektiv precis som de upplever 

sjukdomar olika. Ingen individ är den andre lik och sjuksköterskans största och 

viktigaste uppgift inom sitt arbetsområde är att kunna bemöta den enskilda individen 

just på den plats där denne befinner sig i, och arbeta tillsammans med patienten för att 

lindra dennes lidande. En professionell sjuksköterska skall se samt behandla hela 

individen, både somatiskt och psykiskt. God omvårdnad handlar inte enbart om att 

kunna bota en sjukdom eller ge rätt farmaka, utan det handlar om att vårda hela 

individen, det vill säga den kroppsliga, andliga samt själsliga biten oavsett sjukdom. 

Wiklund (2006) menar att kroppen är mer än en fysisk gestalt. Kroppen är mångtydlig 

och bär med sig en individs livshistoria, mening och självbild.  

 

Att drabbas av en sjukdom som typ-2 diabetes innebär att patienten måste utföra en rad 

olika livsstilsförändringar för att uppnå en god livskvalitet samt ett välbefinnande. För 

att vi sjuksköterskor lättare skall kunna ge god omvårdnad krävs det att vi vet hur dessa 

patienter upplever sin sjukdom samt deras synsätt på den vård som de erhåller. Även om 

vårt resultat inte talar för alla typ-2 diabetikers upplevelser av livsstilsförändringar så 

hjälper det oss sjuksköterskor att tänka samt handla rätt för att kunna bidra till ett bättre 

välbefinnande hos dessa patienter i mötet med vården.  

 

Vi har valt att skriva om patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid typ-2 diabetes 

eftersom vi som blivande sjuksköterskor kommer att allt mer komma i kontakt med 

dessa patienter på grund av typ-2 diabetes ökar kraftigt i vårt land. I och med att dessa 

patienter lever i ett samhälle där många inte förstår deras situation krävs det att 

sjuksköterskan får mer kunskap om deras sjukdom. 

 

 

BAKGRUND 

Epidemiologi 

Typ-2 diabetes är en kronisk sjukdom som karakteriseras av stegrande eller ett onormalt 

högt blodsocker. Diabetes är en utav de vanligaste ämnesomsättningssjukdomarna. Den 

ökar i vårt land och allt yngre individer drabbas (Skafjeld, 2006). Över 180 miljoner 

individer runt om i världen lider utav denna sjukdom (Socialstyrelsen, 1999). Globalt 

ökar frekvensen av typ-2 diabetes starkt, främst i Indien, Kina, USA, Mellersta Östern 

och delar av Latinamerika. Idag lever cirka 3-4% av Sveriges population med diabetes 

och cirka 85-90% av dessa individer har diagnosen typ-2 diabetes (Skafjeld, 2006). 

Anledningen till denna ökning är att individen utsätts för förändrande livsstilar genom 

åren och befolkningens medellivslängd ökar. Typ-2 diabetes utvecklas långsamt och har 

otydliga symtom som gör att det tar längre tid innan patienten uppsöker vården på grund 

av besvären (Skafjeld, 2006). Det har beräknats att antalet icke diagnostiserade personer 

med typ-2 diabetes är upp till hälften eller nästan lika många som antalet redan kända 

diabetes patienter (Östenson, Birkeland, & Henriksson, 2008). 

 

Studeras ekonomin kopplat till typ-2 patienter från en studie utförd -98 som är 

redovisad i Agardh, Berne & Östman (2002) hamnar denna sjukvårdskostnad på sju 
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miljarder kronor för samhället. Det motsvarar sex procent av hela Hälso- och 

sjukvårdskostnaderna. Varje patient beräknas att genomsnitt kosta ca 25 000 kronor per 

år beroende på olika faktorer som metod, senkomplikationer samt macro- 

microvaskulära komplikationer (Agardh, Berne & Östman, 2002). 

 

 

Vad orsakar typ-2 diabetes? 

Typ 2-diabetes uppkommer genom en samverkan mellan bristande insulinproduktion 

från bukspottkörtel och nedsatt perifer mottaglighet för insulinet i lever, muskler och 

fett. Det tidiga insulinsvaret efter måltid är nedsatt och otillräckligt för att kompensera 

minskad insulinkänslighet. Mycket talar för att defekten i insulinsekretion förvärras 

under sjukdomsförloppet. Betacellerna orkar inte öka sin frisättning av insulin för att 

glukosnivån i blodet skall hållas normalt och kompensera för den minskade 

insulinkänsligheten i muskler och lever. Typ-2 diabetes utvecklas hos personer som har 

genetiska anlag men faktorer som miljö och livsstil har stor betydelse. Vid typ-2 

diabetes har ärftligheten en större betydelse än vid typ-1 diabetes (Alvarsson, Brisman, 

Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007)  

 

Diabetes typ-2 även kallad för vuxendiabetes, har oftast sin debut hos individer över 30 

års ålder som lever ohälsosamt. Denna genomsnittliga ålder håller på att sjunka och 

detta beror på att individen allt mer börjar använda sig utav tekniska hjälpmedel vid 

arbete, ha ett stillasittande arbetet ellert rör sig mindre på fritiden och riskerar allt mer 

att öka i vikt. Övervikt är en utav de stora faktorerna för utvecklig av typ-2 diabetes 

(Skafjeld, 2006).  

 

Andra som riskerar att få typ-2 diabetes är vuxna barn till patienter med typ-2 diabetes, 

kvinnor som haft diabetes under graviditeten, patienter med högt blodtryck, patienter 

med höga blodfetter samt patienter med hjärt- och kärlsjukdomar (Attvall & Lorenz, 

1997). Ärftliga faktorer går tydligt att se när en enäggstvilling drabbas, då är risken 80-

90 % att även den andre tvillingen drabbas. Hos barn eller syskon till en person med typ 

2-diabetes är risken att själv utveckla sjukdomen upp till 40 %. Låg födelsevikt, 

undernäring vid fosterlivet är en annan möjlig risk för utveckling av typ-2 diabetes i 

vuxenålder. Även läkemedel som östrogener, kortisonpreparat och viss diuretika är 

riskfaktorer (Quittenbaum, 2007).  

 

 

Vad händer i kroppen?  

Hormonet insulin är ett viktigt hormon för en normal ämnesomsättning. Insulin bildas i 

de langerhanska öarna i bukspottkörteln och kan ses som en nödvändig nyckel för 

glukostransporten från blodet in i cellerna (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006). 

Insulin är kroppens viktigaste anabola hormon och motverkar katabolism av kroppens 

vävnader. Hos friska individer produceras insulin under dygnets alla timmar. Under 

natten är basproduktionen låg men efter en måltid som höjer plasmaglukoshalten sker 

en snabb höjning av insulin, den är kortvarig och återföljs av en långsammare stegring. 

Stegringen håller i så länge glukoshalten är ökad (Grefberg, Johansson, 2007). 
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Bukspottkörteln (pankreas) består av en endokrin del och en exokrindel. Den endokrina 

delen producerar insulin och glukagon. Levern spelar en avgörande roll för att förhindra 

stora svängningar i glukoskoncentrationen i blodet. Levern avlägsnar eller tillför glukos 

från blodet, beroende på kroppens behov (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 

2005).  

 

Levern lagrar energi från glukos genom att bilda glykogen. Under fasta mobiliserar 

levern glykogen reserven och återbildar glukos. Detta kallas glykogenolys. Skulle denna 

reserv vara tömd och det inte tillförs någon föda, kan levern bilda ny glukos genom 

glukoneogenes (Quittenbaum, 2007). 

 

 

Symtom samt behandling  

Symtom vid dåligt reglerad eller vid nyupptäckt diabetes kommer ofta smygande. 

Symtomen är trötthet, nedsatt allmäntillstånd, avmagring trots god aptit, ökad törst, 

muntorrhet stora urinmängder och svampinfektioner med klåda i underlivet. Urinen 

ansamlar glukos när blodglukoshalten stiger över cirka 9 mmol/l, desto mer glukos i 

blodet desto mer vatten dras från blodet till urinen. Synen kan bli suddig när 

plasmaglukoshalten ökar, detta beror på att vätskeförhållandena i ögat ändras pågrund 

av osmotisk effekt (Quittenbaum, 2007). Vid typ-2 diabetes är insjuknandet oftast 

långsamt med en stegvis försämring av glukoskontrollen och i början inga eller endast 

vaga symtom. Därför kan det ibland dröja upp till flera år innan diagnosen ställs. Ofta 

sker upptäckten i samband med en hälsokontroll med urin- och blodprover, vid svår 

infektion eller annan samtidig sjukdom (Alvarsson, et, al., 2007; Agardh, et al., 2002) 

  

För att minska insulinresistensen och en växande insulinbrist vid typ-2 diabetes är den 

icke-farmakologiska behandlingen grundläggande. Rätt kost, mer fysisk aktivitet, 

viktnedgång, mindre stress, god sömn, mindre alkoholintag och rökstopp är basen och 

kan räcka som behandling i ett tidigt skede. Om patienten haft typ-2 diabetes länge 

räcker det inte med motion och kostförändringar utan det måste kompletteras med 

tablettbehandling och kanske även insulin. Kostbehandlingen bygger på väl 

sammansatta måltider av fett, protein och kolhydrater. Regelbundenhet och mindre 

portioner rekommenderas för att få en jämn blodsockerkurva. Kosten skall innehålla 

kolhydrater med fibrer som bidrar till att hålla blodsockret på en jämn nivå och helst 

med ett lågt GI. Fett avgörs av individens behov av energi och skall helst vara av enkel- 

fleromättad art (Quittenbaum, 2007). Så många som 80 % av typ-2 diabetes patienterna 

är överviktiga vid diagnostillfället enligt Lowey (2005). Tablettbehandling bör inte 

sättas in förrän patienterna försökt med kost och livsstilsförändringar för att kontrollera 

sin typ-2 diabetes. Viktminskning och ökad fysisk aktivitet kan halvera risken hos 

personer med nedsatt glukostolerans att utveckla typ-2 diabetes (Lowey, 2005). 

 

Enligt Nationella riktlinjer för vård och behandling av typ-2 patienter skall 

behandlingen innebära icke-farmakologiska åtgärder som kostförändring, viktnedgång 

och ökad fysisk aktivitet. För att långsiktigt behålla patientens motivation och de 

önskade behandlingseffekterna krävs insikt och delaktighet hos patienten 

(Socialstyrelsen, 1999). 
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Målen vid behandling av diabetes är att inte ha några symtom av sjukdomen i vardagen 

samt, förebygga mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer.  HbA1c är ett 

medelvärde för hur blodsockret varit under en period på ca 8-12 veckor. Normalvärdet 

för HbA1c är mellan 4,0- 5,3 %. Vid diabetes behandling är målet ett så normalt värde 

som möjligt. När målen för blodsockerkontroll sammanställs är det viktigt att detta görs 

tillsammans med patienten och utifrån dennas livssituation för att få ett så bra resultat 

som möjligt. (Skafjeld, 2006). 

 

 

Komplikationer 

Komplikationer vid diabetes typ-2 kan delas in i akuta och sena komplikationer. Akuta 

komplikationer är hypoglykemi eller hyperglykemi som kan uppkomma om patienten 

misskött sin medicinering eller har en obalanserad livsstil. Sena komplikationer är 

förändringar på de små och stora blodkärlen som följd av en dåligt reglerad sjukdom 

under en längre tid, men även de som ”sköter sin diabetes” kan råka ut för 

senkomplikationer. Detta kan leda till ett högt blodtryck och att ögon, njurar och 

perifera nerver skadas (Skafjeld, 2006; Quittenbaum, 2007). 

 

Enligt Polonsky (2002) är de personer som inte sköter sin egenvård på ett bra sätt mer 

oroliga att drabbas av komplikationer än de personer som klarar egenvården bättre.  

 

Närstående kan ibland finna det svårt att förhålla sig till den aktuella situationen som 

uppstått. Det handlar om att kunna stödja på ett bra sätt och inte ta för mycket ansvar 

och försöka kontrollera. Diabetes sjukdomen påverkar också relationerna i familjen och 

samlivsproblem kan uppstå. Det är viktigt att detta kan diskuteras och att närstående får 

chansen att vara delaktiga och få information från vårdteamet. Alla som drabbas av typ-

2 diabetes har inte familj och nära vänner att tala med om sin sjukdom, därför är det 

extra viktigt för dessa patienter att få stöd ifrån Hälso- och sjukvården. Påfrestningarna 

blir mycket svårare utan stöd från omgivningen (Polonsky, 2002; Agardh, Berne & 

Östman, 2002). 

 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion samt pedagogiska arbete 

Vid nydiagnostiserad typ-2 diabetes är det viktigt med patientundervisning samt 

vägledning. För att hjälpa patienten att klara av sin situation bättre samt uppnå en 

optimal egenvård senare i framtiden krävs det att sjuksköterskan arbetar professionellt 

och pedagogiskt. Patienter med en god kunskap kan lättare uppnå en god egenvård och 

lättare följa personliga och medicinska framsteg (Almås, 2006; Pilhammar, Bergh, 

Friberg, Gedda & Häggstöm, 2003).   

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha mål inom sitt arbete som berör patienten på ett 

individuellt plan. Ett av målen är att se till att patienten har så mycket kunskap och 

färdigheter om sin sjukdom att denna patient senare kan hantera sin egenvård optimalt 

samt vara expert på sin sjukdom, kunskapsmässigt. Utöver dessa mål om kunskap krävs 

det att sjuksköterskan arbetar på ett sådant sätt att patienten finner en motivation till att 

utvecklas och uppnå en hälsa i sin sjukdom. Även om sjuksköterskan gör sitt absolut 
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bästa för att uppnå dessa punkter så är patientens mottaglighet den avgörande faktorn 

och det som skall sättas i fokus (Almås, 2006). 

 

 

Livsvärld och subjektiv kropp 

Det är via kroppen som vi individer har tillgång till livet och utan kropp så upplever vi 

ingen värld. Livsvärlden är den levda världen, det är via livsvärlden vi människor kan 

älska, hata, leka, tycka och tänka. Livsvärlden är heller inget vi kan komma ut ur eller 

ifrån. När det då sker en stor förändring i kroppen som vid en kronisk sjukdom som typ-

2 diabetes, sker även en förändring i den subjektiva kroppen och tillgången till världen 

och livet får en annan skepnad och mening (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

 

Enligt Wiklund (2003) är människans kropp även en bärare av människans livshistoria, 

mening, självbild och även ett ställe för bevaring av våra känslor, vilket också skall 

vårdas vid omvårdnad av en patient. Wiklund (2003) som refererar till Merleau-Ponty 

(1997) skriver att Merleau-Ponty själv talade om att det är även via våra sinnen, det vi 

ser, hör och känner som hjälper oss att skapa en bild av oss själva och den värld vi lever 

i. Varför människor då upplever sjukdom och skada som något negativt beror på att 

människans upplevelse av sig själv och tillgång till världen är påverkad negativ och har 

förändrats.  Att helt plötslig leva i en kropp med smärta, lidande och icke igenkännande 

av sin tidigare levda kropp innebär att vi upplever en värld som är ny för oss individer, 

och i och med att individen själv inte kan vara bekväm i sin nya kropp och situation kan 

detta lätt leda till att andra börjar behandla oss annorlunda.  

 

I och med att människor även upplever sin kropp och sin livsvärld olika är det viktigt 

för vårdandet att vi går till dessa patienter och frågar, med öppenhet och utan fördomar, 

om hur de upplever sin sjukdom och situation för att kunna förbättra omvårdnaden. Det 

är Hälso- och sjukvårdens mål att lindra dessa patienters lidande och ge patienten den 

hjälp och stöd de behöver för att kunna uppnå och uppleva hälsa i sin sjukdom 

(Dahlberg, et al., 2003). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen typ-2 diabetes innebär en rad förändringar för den enskilda individen. 

Typ-2 diabetes är ingen sjukdom som kan dämpas långsiktigt med hjälpt av vid behovs 

medicinering, utan det gäller att lägga om hela sitt liv för att uppnå hälsa. För att förstå 

patientens livsvärld krävs det att de som tjänstgör inom hälso- och sjukvården är 

medvetna om denna förändring som patienten genomgår. För att öka sjuksköteskors 

förståelse när det gäller nydiagnostiserade typ-2 diabetiker och deras upplevelse av 

livsstilsförändring behövs kunskap om hur dessa patienter upplever förändringsarbetet. 

För att kunna ge en professionell hjälp som sjuksköterska i denna livsstilsförändring 

krävs det att sjuksköterskan anpassar sin pedagogiska funktion utifrån varje enskild 

individs behov av kunskap.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva vuxna patienters upplevelse av livsstilsförändringar vid typ-2 

diabetes.  

 

METOD 

Litteratursökning 

 
För att uppnå vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie. Artiklarna är utvalda från 

databasen CINAHL. Kriterier har varit att ingen artikel får vara äldre än 10 år gammal, att 

de måste vara vårdvetenskapliga, handla om vuxna individer, handla om patienters 

upplevelser av typ-2 diabetes samt berör patientens livsstilsförändringar.  

 

Sökorden som vi har använt oss av är; 

Experience of type-2 diabetes mellitus, Lifestyle change, emotion, non insulin dependent 

diabetes mellitus, nurse* och patient*.  

 

Sökorden har även använts i olika kombinationer med varandra vid olika tillfällen. För att 

säkerställa att artiklarna vi sökt har varit granskade valdes ”Peer review”. 

 

Våra sökningar utfördes mellan 10/3-09 – 12/4-09. Slutsatsen blev 20 artiklar som 

granskades och kvalitetsbedömdes efter modell för kvalitativa artiklar i Friberg (2006).  

 

10 artiklar valdes ut för att de uppfyllde våra kriterier. En artikel var från Japan, en från 

Belgien, tre från Sverige, en från England, två från USA samt två från Australien. Dessa 

redovisas i bilaga1. En artikel hittades dock genom att författarna, Koch, Kralik & Taylor 

(1999) skrev i sin studie om hur män upplevde att leva med typ-2 diabetes, att de även gjort 

en liknande studie fast om kvinnor. Deras andra artikel hittades genom sökning på 

författarnas efternamn i CINAHL. De andra 10 artiklarna som exkluderades uppfyllde inte 

våra kriterier på grund utav att de antingen var av kvantitativ art eller inte svarade till vårt 

syfte på grund av att de inte berörde upplevelsen av livsstilsförändringar. Några artiklar 

berörde ungdomar och andra handlade mer om specifika delar i diabetes sjukdomen och var 

inte riktade mot livsstilsförändringen.  

 

Dataanalys 

Med hjälp av Evans (2003) modell enligt Friberg (2006) som består i fem olika steg för 

analysgång analyserades de 10 valda artiklarna till vårt resultat. Första steget var att vi läste 

artiklarna flera gånger med öppenhet och följsamhet till artiklarnas resultat. Andra steget 

var att vi fokuserade oss på varje artikel för sig, för att identifiera artiklarnas nyckelfynd, 

det vill säga identifiera deras huvudkategorier, underkategorier samt plocka ut 

meningsbärande enheter. Vid läsning av dessa artiklar fokuserade vi också på vårt syfte och 

plockade ut det som besvarade hur patienter med typ-2 diabetes upplever sin 

livsstilsförändring. Tredje steget var att vi kodade vårt material och förde över alla 

meningsbärande enheter som vi hittat till ett stort papper för att lättare kunna ha översikt 

över all data. Fjärde steget var att hitta skillnader och likheter och skapa nya 

huvudkategorier och underkategorier. Det sista steget resulterade i att vi presenterade de 
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nya huvudkategorierna och underkategorierna som vi funnit, det vill säga, vi presenterade 

en ny helhet.  

 

 

RESULTAT 

Slutresultat resulterade i fyra huvudkategorier och åtta underkategorier efter 

analysarbetet. Dessa huvudkategorier och underkategorier är:  

 

Hinder för att uppnå    Emotionella upplevelser   Kämpande       Motivation & stöd  

Livsstilsförändring   

 

Hinder för att uppnå en livsstilsförändring 

För att lyckas med en livsstilsförändring krävs det att patienter har kunskap om sin 

sjukdom och får vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal för att klara denna 

förändring (Visram, Bremner & Hawthorne, 2008; Holmström & Rosenqvist, 2004). 

Brist på kunskap och rädsla kan utgöra hinder som motverkar livsstilsförändringen och 

gör det svårare för patienten att lyckas (Holmström & Rosenqvist, 2004).  

 

Upplevelsen av livsstilsförändringar är individuell men upplevs ofta som något mycket 

komplicerat. Livsstilsförändringarna påverkar många faktorer hos patienten, men den 

ställer också krav på omgivningens förståelse och support (Rayman & Ellison, 2004). 

 

Brist på kunskap 

När en patient får diagnosen typ-2 diabetes är behovet av kunskap stort. Brist på 

kunskap är en faktor som gör att patienter upplever det svårt att lägga om sin livsstil 

(Vermeire, Van Royen, Coenen, Wens & Denekens, 2003, Holmström & Rosenqvist, 

2005).  

 

För många patienter är det ett hinder att inte veta hur en bra kost bör vara sammansatt. 

De förstår inte hur kosten påverkar deras blodsockervärde (Holmström & Rosenqvist, 

2005). En kvinnlig patient uttryckte sig en aning förvånat över sitt höga 

blodsockervärde efter att ha ätit fyra smörgåsar utan margarin en kväll. Patienten 

förstod inte att det var kolhydraterna i brödet som gjorde att blodsocker höjdes. Det kan 

också vara svårt för patienter att veta skillnaderna mellan hårt margarin, smör och olja 

(Holmström & Rosenqvist, 2005). Enligt Koch, Kralik & Sonnack (1999b) krävs det att 

    

 Brist på 
kunskap 
 

 Rädsla 
 
 

 Accepterade 

 Icke accepterande 

 Kost 

 Aktivitet 

 Egenvård 

 Kontroll och 

Engagemang 
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patienterna har goda kunskaper om vad en nyttig kost innebär för att kunna vara 

följsamma till sin diet.  

 

Den anatomiska kunskapen om vad som sker i patientens kropp vid sjukdomen kan var 

bristfällig. Många typ-2 diabetiker vet att deras sjukdom är relaterad till 

bukspottkörteln, men vet dock inte hur den fungerade och var i kroppen den är belägen. 

Patienterna vet även att det är bra med fysisk aktivitet för hälsan, men varför det är bra, 

är oklart för dem (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 

 

“Is it a muscle which is flabby so that the insulin is not released as it 

should? ” 

 - (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 149). 

 

 

En del patienter har även otillräckliga kunskaper om att de med en blodglukosmättare 

kan mäta sitt blodsocker före och efter måltider för att se hur olika livsmedel påverkar 

kroppens blodsocker. De kontrollerar sina värden enbart för att följa Hälso- och 

sjukvårdens instruktioner. Några patienter vet heller inte att irritation och dåligt humör 

kan vara symtom på hypoglykemi och att patienters andra sjukdomar som till exempel 

Angina pectoris kan vara relaterat till typ-2 diabetes (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 

Rädsla 

Typ-2 diabetiker talar ofta om sin rädsla för de senkomplikationer som sjukdomen kan 

medföra vid okontrollerad diabetes. Den mest skrämmande senkomplikationen är att 

förlora synen (Holmström & Rosenqvist, 2005; Koch, Kralik & Taylor, 1999; Koch, 

Kralik & Sonnack, 1999; Visram, et al., 2008; Miller & Davis, 2005). En del patienter 

oroar sig över hur de kommer att kunna hålla sig till sin diet och om de verkligen 

kommer att kunna stå emot vissa lockelser helt.  

 

” I start to eat the cake and then i remind myself of going blind, and the cake is less 

appealing.” 

-  (Rayman, & Ellison, 2004, s. 910). 

 

I en studie utförd av Koch, et al., (1999a) framkom det att patienters rädsla för 

senkomplikationer ökar om någon annan i patientens släktskap tidigare har drabbats av 

senkomplikationer relaterade till typ-2 diabetes. En ytterligare faktor som påverkar 

patienterna negativt är hur media framställer sjukdomen. Även Hälso- och 

sjukvårdspersonalens information om vilka konsekvenser okontrollerad diabetes kan 

föranleda rädsla hos typ-2 diabetiker (Visram, et al., 2008). 

 

Denna rädsla som uppstår upplevs som ett hinder för patienternas kroppsliga och 

psykiska välmående.  De avstår från fysisk aktivitet på grund av att förvärra tidigare 

sjukdomar, vilket leder till att de inte kan uppnå lyckade livsstilsförändringar (Visram, 

et al., 2008). En del kvinnliga patienter upplever att deras sociala relationer har 

förändrats på grund av rädslan, vilket leder till att de känner sig utanför. De flesta 

sociala sammanträffanden inkluderar oftast mat vilket i sin tur leder till att patienterna 
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avstår, för att de som bjuder på mat inte tänkt på att de även borde servera en 

diabeteskost (Koch, et al., 1999b; Rayman & Ellison, 2004). 

 

Emotionella upplevelser 

För många patienter har typ-2 diabetes medfört blandade och väldigt starka känslor. 

Vissa patienter ser sin sjukdom som något naturligt och accepterar den. Andra patienter 

har svårare att acceptera sin sjukdom. En del av patienterna med icke accepterande 

attityd upplever sig själva även som patologiska. För att lättare kunna ta ställning till sin 

sjukdom är det viktigt att kunna ge sig själv den tid som behövs för att kunna integrera 

och acceptera sjukdomen i sitt dagliga liv (Rayman & Ellison, 2004; Hörnsten, 

Sandström & Lundman, 2004; Koch et al., 1999a; Yamakawa & Makimoto, 2007). 

 

Accepterande 

De patienter som beskriver en positiv känsla i samband med sin sjukdom, kan även 

känna en lättnad över att äntligen ha fått ett namn på de symtom och problem som de 

lidit av under en längre tid (Koch, et al., 1999a). Diagnosen har motiverat många 

patienter till att verkligen engagera sig i att ändra sin livsstil till det bättre genom att 

sluta med sitt ohälsosamma beteende. En del av dessa patienter har länge velat göra en 

hälsoförändring men inte haft tillräckligt med energi för att utföra det (Koch, et al., 

1999a; Yamakawa & Makimoto, 2007; Hörnsten, et al., 2004).   

 

“Well, I gave priority to solving these problems over my health. When I was diagnosed 

with diabetes, I realized the importance of managing my health. Despite severe family 

problems, I decided to be admitted to a hospital for health management. The diagnosis 

of diabetes has provided me with a good opportunity to regularize my lifestyle and 

diet”. 

– (Yamakawa & Makimoto, 2007, s. 1036). 

 

 

För andra patienter har diagnosen medfört ett mer aktivt liv som i sin tur lett till en 

hälsosam viktnedgång (Rayman & Ellison, 2004). Dessa patienters accepterande 

handlar mycket om att de lyckats få ny energi i samband med sin diagnos och inte ser 

typ-2 diabetes som ett lidande. Denna nya energi resulterar även i att patienter upplever 

en starkare motivation för att lyckas utföra en livsstilsförändring (Yamakawa & 

Makimoto, 2007; Koch, et al., 1999a). 

 

En patient ser inte typ-2 diabetes som en sjukdom, utan istället som en del i livet. 

Patienten tycker att när han har fått sjukdomen så får han leva med den (Koch, et al., 

1999a).  

 

 

Enligt Hörnsten, et al., (2004) bygger patienters sjukdomsupplevelser på tidigare 

erfarenheter i livet. Dessa erfarenheter bidrar till att patienter reflekterar mer över sin 

nuvarande situation. 
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”In fact I live very well even if I have diabetes. It’s no big deal. I haven’t got any big 

problems at this moment. My childhood was more problematic. If I could stay like this, I 

would be grateful, because there are many who suffer a lot from it.”  

–(Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

 

Icke accepterande  

Trotts att det finns patienter som accepterar sin sjukdom så finns det även många 

patienter som har svårt att acceptera att de fått typ-2 diabetes, en av anledningarna är att 

de inte känner sig sjuka eller upplever några symtom (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

Patienter som inte accepterar sin sjukdom, kan uppleva även som ensamhet, 

nedstämdhet och att de känner sig ohälsosamma (Rayman & Ellison, 2004; Hörnsten, et 

al., 2004).  

 

Patienter kan uppleva sjukdomen som ett tecken på svaghet och att deras kropp befinner 

sig i obalans. Dessa patienter skyller även sjukdomen på sig själva, de anser att det är de 

själva som har orsakat typ-2 diabetes (Visram, et al., 2008). 

 

Att inte kunna acceptera sin sjukdom har för många patienter, speciellt för kvinnor, 

också lett till en nedstämdhet (Koch, et al., 1999b). Faktorer som påverkar kvinnornas 

nedstämdhet är, att behöva leva med typ-2 diabetes hela livet, att ständigt planera, 

begränsad frihet, en känsla av att bär på en falsk etikett som säger att det är de själva 

som har orsakat sjukdomen genom att leva ett dåligt liv, och att känna sig annorlunda 

(Rayman & Ellison, 2004; Koch, et al., 1999b; Visram, et al., 2008 ).   

 

”  ..but as I feel absolutely stigmatized..you meet a person who has lived a very bad life, 

that’s the reason why she has become ill. I walk around with this label, wich I know is 

false.” 

- (Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

 

Kämpande 

Att behöva följa en behandling för att uppnå hälsa i sin sjukdom medför ändrade 

matvanor och mer fysisk aktivitet för patienterna. För att lyckas krävs det att patienterna 

engagerar sig och i viss mån kämpar för att kunna uppnå en varaktig livsstilsförändring. 

Patienter upplever detta på olika sätt och många har individuella strategier för att lyckas, 

som att till exempel kunna planera sin kost på egen hand (Rayman & Ellison, 2004; 

Visram, et al., 2008; Koch, et al., 1999a; Koch, et al., 1999b; Holmström & Rosenqvist, 

2005).     

 

Kost 

Att lägga om sin livsstil och följa de kostråd som dietist eller sjuksköterska förmedlar 

vid patientundervisning upplevs av en del patienter som något svårt. Patienter uttrycker 

en förvirring kring kostråden de får, om de inte får samma information av all hälso- och 
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sjukvårdspersonal de kommer i kontakt med angående vad som är lämpligt att äta och 

inte äta (Holmström & Rosenqvist, 2005; Koch, et al., 1999b). 

 

” 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 because there’s the right kind of fat in 

those, and half a banana is OK””. 

 – (Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 151). 

 

 

Män och kvinnor upplever kostförändringarna på olika sätt. Enligt männen i Koch, et 

al., (1999a) upplever de ansvars känslor för sin sjukdom och kan acceptera sin nya kost 

och är medvetna om vad de äter. När männen äter något onyttigt känner de heller inga 

skuldkänslor utan gör detta med kontroll.   

 

Kvinnorna upplever däremot mer negativa känslor kring kostförändringen. De kvinnliga 

patienterna känner sig även misslyckade och upplever en begränsad frihet (Rayman & 

Ellison, 2004; Koch, et al., 1999b; Yamakawa & Makimoto, 2007). Det framkom även 

att kvinnor saknar den diet de hade innan sin diagnos och upplever att allt kring mat har 

ändrats till det sämre (Rayman & Ellison, 2004). 

 

Andra patienter anser att en strikt diet inte medför en bättre livskvalitet. De väljer hellre 

insulinbehandling (Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström, 2005; Vermeire, et al., 

2003).   

 

 

Ändrade vanor och den nya diabeteskosten har även medfört att många patienter slutat 

helt med sina osunda vanor kring mat och alkohol (Yamakawa & Makimoto, 2007; 

Koch, et al., 1999a). 

 

Aktivitet 

Många patienter har varit inaktiva tidigare i sina liv.  Dessa patienter finner det svårt att 

välkomna fysisk aktivitet i sina liv, inte enbart på grund av tidigare fysisk inaktivitet 

utan även brist på rätt motivation och kunskap (Visram, et al., 2008; Yamakawa & 

Makimoto, 2007). 

 

Typ-2 diabetiker är ofta drabbade av andra åkommor än bara sin diabetes och en del av 

dessa patienter är i övre medelåldern. Detta påverkar patienternas val av aktivitet. Att gå 

och träna på gym är för en del något opersonligt, ostimulerande och ingen passande 

träningsform. Att promenera är istället för en del patienter en aktivitet som känns 

passande. Det framkom även att regelbunden träning är svårt att fullfölja. Jobb, familj 

och andra åtaganden gör så att träningen ofta får strykas från schemat (Visram, et al., 

2008; Holmström & Rosenqvist, 2005; Yamakawa & Makimoto, 2007).     

 

Andra patienter ser fysisk aktivitet som ett sätt att få vara social tillsammans med andra. 

En del patienterna deltar gärna i promenadgrupper, en kvinnlig patient har till och med 

lyckats att gå ned åtta kilo i vikt med hjälp av sin promenadgrupp och sociala grannar 
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som har velat promenera med patienten (Yamakawa & Makimoto, 2007; Miller & 

Davis, 2005). Men det finns även patienter som upplever fysisk aktivitet som mödosamt 

men fortsätter att kämpa och uthärda för att uppnå hälsa och ett välbefinnande 

(Hörnsten, et al., 2004).  

 

Bortsett ifrån all fysisk aktivitet är det viktigt för patienterna att hitta andra personliga 

och individuella former av aktivitet för att uppnå hälsa och komma på andra tankar 

(Yamakawa & Makimoto, 2007; Koch, et al., 1999b). En kvinnlig patient fann att 

konstnärliga kurser varit en hjälp för att kunna minska stress (Yamakawa & Makimoto, 

2007). 

 

 

Motivation & stöd 

För att patienterna skall kunna känna sig stabila och starka i sig själv och i sin sjukdom 

krävs det att de känner sig motiverade och känner en vilja att lyckas med sin 

livsstilsförändring. Denna motivation leder så småningom till att patienten lättare kan 

handskas med sin egenvård, känna kontroll över sin sjukdom och ha en förmåga att 

planera sitt liv på ett bra sätt. Patienter behöver även uppmuntran och förståelse ifrån 

omgivningen gällande de svårigheter som sjukdomen orsakar (Hörnsten, et al., 2004; 

Vermeire, et al., 2003; Yamakawa & Makimoto, 2007; Koch, et al., 1999b). 

 

Egenvård 

För att lyckas med sin egenvård behöver patienterna ha tillräckligt med information och 

kunskap om sin sjukdom, egenmotivation och support ifrån Hälso- och sjukvården. En 

del typ-2 diabetiker betonar hur viktigt och betydelsefullt det är med stöd ifrån deras 

familjer för en lyckad egenvård (Yamakawa & Makimoto, 2007; Vermeire, et al., 2003; 

Rayman & Ellison, 2004; Miller & Davis, 2005). En manlig patient berättar i en intervju 

hur svårt det har varit för honom att klara av sin egenvård på grund av ett stressigt 

arbete, men hur frun har stöttat honom att inse hur viktigt det är att fortfarande bry sig 

om sin egen hälsa oavsett hur stressigt eller jobbigt ett arbete kan vara (Yamakawa & 

Makimoto, 2007). I samma studie visar det sig även att typ-2 diabetes har medfört en 

ökad säkerhet och trygghet för en del patienter. De menar att deras säkerhet för att 

förebygga andra sjukdomar har ökat på grund av ökade hälsokontroller då läkare lättare 

kan upptäcka och behandla andra sjukdomar.  

 

”I feel the regular medical checks ensure the prevention of other diseases” 

– (Yamakawa & Makimoto, 2007, s. 1036). 

 

 

Hälso- och sjukvården har en stor påverkan på hur dessa patienter upplever samt klarar 

av sin egenvård. Studier har visat att negativt bemötande ifrån Hälso- och sjukvården 

har påverkat patienter till att inte vilja diskutera sina problem med personalen. Detta kan 

medföra brist på motivation och stöd. Patienterna upplever att Hälso- och sjukvården 

ibland inte tar deras problem på allvar och att de inte ser hela individen utan enbart 

sjukdomen och hur blodsockervärdet har varit (Hörnsten, et al., 2005; Vermeire, et al., 

2003).  
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Kontroll och engagemang  

 

För att kunna lära sig att kontrollera sin sjukdom krävs det att typ-2 diabetiker lär sig att 

tolka kroppens signaler. En del patienter har lärt sig att via sin blodglukosmätare ha 

kontroll över sin sjukdom. En manlig patient har via en regelbunden kontroll av sitt 

blodsocker kommit fram till att rött kött ger honom ostabila värden och kan därmed 

lättare undvika detta (Koch, et al., 1999a). Det framkom att kvinnor har svårare att 

kontrollera sitt sötsug. En del kvinnor inhandlar inte några sötsaker, men kan inte avstå 

om detta redan finns i deras hem (Rayman & Ellison, 2004). 

 

Några patienter känner att de inte har någon kontroll över varken sin sjukdom eller 

blodglukosvärden och upplever sig själva som offer. Andra patienter anser att de måste 

vara sina egna försvarare för att kunna ta hand om sig själv och ha kontroll över sin 

situation och sjukdom. De patienter som har svårigheter att få ihop sin planering 

upplever även en känsla av förlorad kontroll (Rayman & Ellison, 2004; Hörsten, et al., 

2004; Miller & Davis, 2005).  

 

Personligt engagemang innebär att patienten är mer delaktig i medicinska beslut 

gällande sitt eget välbefinnande och lättare kan ifrågasätta Hälso- och sjukvården 

(Hörnsten et al., 2004). Det framkom att brist på engagemang från Hälso– och 

sjukvåden är en faktor till att minska patientens motivation, kontroll och engagemang 

(Hörnsten et al., 2005).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara vårt syfte som handlar om patienters upplevelser av livsstilsförändringar 

vid typ-2 diabetes valde vi att göra en kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006) är 

kvalitativa studier det lämpligaste för att öka sjuksköterskans förståelser om hur 

patienters upplever sin livsvärld och lidande, i samband med olika sjukdomar och möten 

med hälso- och sjukvården. 

 

Vi valde att utföra en litteraturstudie med kvalitativ inriktning därför att vi som blivande 

sjuksköterskor även måste lära oss att arbeta mer evidensbaserat och hålla oss ajour.  

I början hade vi tänkt begränsa oss till Norden men sökningsresultatet blev allt för 

magert. Så vi tänkte ytterligare ett steg och kom fram till att det är även mycket 

intressantare samt kunskapsberikande för oss som blivande sjuksköterskor att ha ett 

bredare patientperspektiv relaterad till patienters livsstilsförändringar, och valde därför 

att söka artiklar som berörde alla vuxna typ-2 diabetiker världen över. Vår slutliga 

analys resulterade i 10 artiklar som vi dock upplevde var något spretiga i resultatet. Den 

svåraste uppgiften som tog oss mest tid var att konstruera nya gemensamma huvud- och 

underkategorier.  
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I och med att vi förde över artiklarnas huvud- och underkategorier samt meningsbärande 

enheter till ett stort papper tycker vi att detta underlättade vårat analysarbete. Genom att 

ha överblick över artiklarnas resultat kunde vi därmed lättare gå tillbaka och se om våra 

beskrivningar stämde.  

  

På grund av svårigheter med att konstruera nya huvudkategorier och underkategorier 

ledde detta till att även analysarbetet fick bearbetas om två gånger.  Men vi tycker att vi 

har lyckats hitta nya och bättre heltäckande huvud- och underkategorier som svarar till 

patientens upplevelse av livsstilsförändringar. Ett annat problem var att några artiklar 

som vi ansåg kanske kunde var användbara via abstrakt fanns att tillgå via databasen 

men inte utan en större kostnad och tidsåtgång, därför valde i att avstå. Detta kan ha lett 

till att vi gått miste om viktig och användbar information som kunde påverkat vårat 

resultat. 

 

Även om dessa 10 valda artiklar inte svarar på hur alla världens individer upplever sin 

livsstilförändring vid typ-2 diabetes är det ändå lika viktigt att ha kunskap om vilka 

känslor som förekommer och vilka hinder dessa patienter upplever som svåra eller 

enkla.  

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att patienter lägger ett stort fokus på hur viktigt det är för dem med 

stöd ifrån släkt- och vänner och hur ett dåligt bemötande ifrån Hälso- och sjukvården 

påverkar deras välmående. Detta överstämmer med en studie utförd av Debono och 

Cachia (2007) där det framkommer att typ-2 diabetiker bör leva med individer som 

förstår sig på deras sjukdom och situation för att de skall uppnå en god psykisk hälsa. Vi 

anser att gruppträffar är något som kan påverkar dessa patienter positivt och 

vetenskapliga studier har även visat att gruppträffar har påverkat patienters psykiska 

välmående positivt, gett patienterna ett bättre självförtroende och ökat deras motivation 

(Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 2003). 

 

Utöver patientundervisning är det även viktigt för dessa patienter att inte känna sig 

ensamma i sin sjukdom. Vi har i vårt resultat kommit fram till att typ-2 diabetiker har 

ett stort behov av stöd både ifrån Hälso- och sjukvården och ifrån patientens närstående. 

Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson (2008) berättar i sin studie hur viktigt det är för 

dessa patienter att även bli sedda, bekräftande och guidade igenom sin sjukdom av 

sjuksköterskan medans Polonsky (2002) skriver att en god patientrelation med 

vårdteamet bygger på ansvar från båda sidorna. Om samarbetet fungerar upplever 

patienten bättre råd, återkoppling och ökad inspiration till att sköta om sig själv och sin 

sjukdom. Vi tycker att en god patientrelation kan förebygga en rad olika negativa 

emotionella upplevelser och att en av sjuksköterskan största ansvar att skapa en god 

relation med sina patienter och lindra lidandet. Vi tycker även att det är genom en bra 

relation som bidrar till att patienten lättare kan öppna sig och prata om saker som 

besvärar honom/henne. Även känslor som icke accepterande, rädslor, nivå av kunskap 

och patientens motivationsnivå för sin egenvård kan lättare uppfattas av sjuksköterskan 

vid en god patientrelation. 
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Vårt resultat har också visat att många faktorer inverkar på hur patienter med typ-2 

diabetes klarar av att handskas med sin livsstilsförändring. Hur patienter upplever sin 

sjukdom är väldigt mycket baserat på patientens tidigare livsstil samt erfarenheter. Detta 

stämmer överens med Wikblad (2006) som menar att individens sätt att förstå sin 

sjukdom är i grunden en fråga om vilken förståelse vi har av världen och vilken levd 

erfarenhet vi har. Vårt resultat visar att faktorer som rädslor samt brist på kunskap är 

hinder för att uppnå en optimal livsstilsförändring samt uppnå hälsa i sin sjukdom. 

Rädslor och starka känslor kan ibland råda hos patienter som uppfattar sig själva i 

underläge i sjukdomen och att de ständigt kämpar för att inte dessa känslor skall vara 

som ett hinder för att ta hand om sin sjukdom på bästa möjliga sätt (Polonsky, 2002). 

 

Att vänja sig vid en ny och hälsosammare kost är för många patienter svårt. I vårt 

resultat framkom det att män och kvinnor reagerar olika med att förändra sin kost vilket 

också ses i Alvarson et al (2007). Männens syn på kostförändringen var mer positiv än 

kvinnornas. Trots denna skillnad upplever bägge parter att det ibland är svårt och 

förvirrande att veta vilka kostråd de skall följa.  Vi tycker att det inte kan vara lätt för 

vissa patienter att enbart kunna hålla sig till de kostråd som informeras av dietisten eller 

av sjuksköterskan. Varför vi tycker detta beror på att det även råder delade meningar 

mellan Dr. A. Dahlqvist (2008) som menar att patienterna borde äta en låg kolhydrat- 

hög fett kost medans livsmedelsverket och socialstyrelsen menar att en bra kost inte 

skall innehålla mer än 30 % fett och 55 % kolhydrater (mestadels lågt GI) av det totala 

energibehovet. 

 

I vårt resultat framkom det också att patienter kan ha svårt att välkomna fysisk aktivitet 

i sina liv. Anledningen är att några patienter inte har tillräckligt med kunskap om nyttan 

med det, andra patienter kan inte hitta någon lämplig individuell fysisk aktivitet. Enligt 

Wikblad (2006) är en individuell anpassad fysisk träning baserad på patientens fysiska 

kondition, livsstil och eventuella förekomst av diabetes komplikationer och andra 

sjukdomar. Wikblad (2006) menar även att det är viktigt att sjuksköterskan har en bra 

kommunikation med sina patienter så de tillsammans kommer fram till en fysisk 

aktivitet som patienten trivs med. I och med att motion är en viktig del för dessa 

patienters behandling tycker vi att fler patienter skall bli informerade om varför det är så 

viktigt för deras hälsa med olika sorters aktivitet och även kunna använda motion på 

recept (FaR®) som ett sätt att öka patienters kunskap och motivation. Studier har visat 

att FaR®, som är en arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten har även ökat 

patienters välmående (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). Känsligheten för 

insulin i vävnaderna ökar även i vila vid regelbunden fysisk aktivitet hos patienter med 

typ-2 diabetes. Studier har även visat att blodsocker kontrollen förbättras med fysisk 

träning, speciellt för yngre åldersgrupper som leder till minskade allvarliga 

senkomplikationer (Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008). 

 

 

Enligt Wiklund (2003) handlar lidande inte enbart om att observera patientens symtom 

utan även att observera patientens inre process, det vill säga hur patienter både mår 

fysiskt och psykiskt. Om detta inte observeras och reflekteras av vårdteamet kan det 

leda till ett vårdlidande och ett sjukdomslidande för patienten. Vi tycker att detta går att 

förebygga med hjälp av en ökad följsamhet, uppmärksamhet och uppdatering av 

information både ifrån patienten samt evidensbaserat forskning. Vetenskapliga studier 
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har även visat på hur viktigt det är med en god patientundervisning för att patienterna 

lättare skall lyckas uppnå en god livskvalitet (Debono & Cachia, 2007).  

 

Polonsky (2002) menar att en av fem patienter är oroliga över att utveckla 

senkomplikationer och att lika många patienter känner sig dömda på förhand och är 

övertygande om att de kommer utveckla ögon, fot och njur- komplikationer vad de än 

gör. Vilket, Holmström & Rosenqvist, 2005; Koch, Kralik & Taylor, 1999; Koch, 

Kralik & Sonnack, 1999; Visram, et al., 2008; Miller & Davis, 2005 också belyser. 

Sedan finns det även patientgrupper som tycker att de är osårbara och att dessa 

komplikationer inte kommer att drabba dem (Polonsky, 2002). Vi tycker att vårt arbete 

som sjuksköterska är att kunna ha förmågan att fånga upp dessa patientgrupper och öka 

deras pedagogiska kunskap om sjukdomens destruktiva inverkan, och hur sjukdomen 

kan förkorta deras liv om inget görs. Det hade varit intressant för vårt resultat att studera 

patientgrupper som inte upplevde denna rädsla för komplikationer och studera hur detta 

också kunde påverka livsstilsförändringen. 

 

 

Vi har även tänkt på att det är viktigt för sjuksköterskan att komma på nya pedagogiska 

sätt för att utföra patientundervisning för att öka och stimulera patientens mottaglighet 

av information. Det är mer givande för patienter att få uppleva lite variation och höra ny 

information kring sin sjukdom än att ständigt höra samma sak fast ifrån olika 

vårdgivare. Sjuksköterskan måste även individ anpassa sin undervisning och göra 

patienten mer delaktig i undervisningen och målen. Detta påminner om Holmström, 

Halford & Rosenqvist’s (2003) studie och förstärks även av Almås (2006).  

 

 

 I vårt resultat framkom det även att en del patienter med typ-2 diabetes upplever en 

förändring gällande sin subjektiva kropp, vilket överensstämmer med Wiklund (2003) 

som menar att individen upplever en förändring gällande sin kropp på grund av att 

sjukdom innebär en förändring, en förändring som individen inte känner igen sedan 

tidigare. I och med att patienterna är sårbara vid detta tillfälle är det viktigt att vårda 

hela individen, det vill säga både den kroppsliga, själsliga och det andliga (Wiklund 

2003), vilket även beskrivs i Whittemore, et al., (2003) där det framkom att 

sjuksköterskan skall arbeta med ett holistiska synsätt, det vill säga att helheten är större 

än summan av delarna. 

 

Vi tycker att det är oroväckande att antalet typ-2 diabetiker ökar trotts att vi lever i ett 

samhälle där rökstopp, mer fysisk aktivitet, rätt kost samt mindre stress är något som 

ständigt informeras om via Hälso- och sjukvården och media. Abrahamsson, Andersson, 

Becker och Nilsson (2006) förstärker detta genom att visa att risken av att drabbas av 

hjärt- kärlsjukdomar är överhängande i samhället idag vid diabetes, och de anser även 

att mer återgärden krävs för att förhindra denna utveckling.  
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Slutsats 

 
Vi anser att patienters brist på kunskap och även i vissa fall, Hälso- och sjukvårdens 

dåliga bemötande kan påverkar både patienterna och vårdandet av dessa patienter 

negativt. Brist på kunskap går hand i hand med andra negativa känslor som följd, som 

till exempel rädsla, icke accepterande, okunskap angående rätt kost och fysisk aktivitet. 

En bättre följsamhet från sjuksköterskan sida kan även bidra till att patientens lidande 

minskar och även uppnår positivare resultat med sin livsstilsförändring.  

 

Även om dessa artiklar inte talar för hela jordens befolkning som lider av typ-2 diabetes 

så är det oroväckande att de flesta av artiklarna speglar likartade känslor. 

Sjuksköterskans, även läkarnas förståelse för hur dessa patienter upplever sin livsvärld 

och denna svåra livsstilsförändring bör förbättras, om detta inte sker kommer det att 

medföra ett ökad vårdlidande.  

 

En implikation för vårdandet som vi kommit fram till i vårt resultat kan vara om 

vårdgivaren inte är väl insatt i hur patientens genus kan vara en påverkande faktor för 

patientens upplevelser av livsstilsförändringar. Vårt resultat visar att det var en skillnad 

mellan män och kvinnors emotionella upplevelser.  
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Översikt av analyserade artiklar (Bilaga 1) 

 
 Perspektiv 

(vårdvetenskapl 

iga eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

 

Problem och syfte                              Metod Resultat 

 

Titel: Home Alone: 

The experience of 

women with type 2 

diabetes who are new 

to intensive control. 

Författare: Rayman, 

K. M., & Ellison, G. 

C.  

Tidskrift: Health 

Care for women 

International 

Årtal: 2004, 25, 900-

915. 

Vårdvetenskapligt 

och patient-

perspektiv.  

Syftet var att 

beskriva de tidiga 

upplevelserna hos 

kvinnor som var 

nydiagnostiserade 

typ 2 diabetiker och 

hur deras verklighet 

såg ut samt deras 

egenvård. 

Kvalitativ metod 

med 14 kvinnor som 

nyligen hade 

avslutat ett 

veckolång diabetes 

utbildningsprogram. 

Djupintervjuer 

gjordes i form av 

guidad 

konversation. 

Intervjuerna varade 

i 60-90 min.   

Kategorier som 

identifierades var:  

Engagemang, 

engagerad och 

kämpande med 

underkategorier: 

Upplevelser av sig 

själv, matens 

betydelse och 

förändringar i 

relationer. Arbete 

som metafor och 

diabetes påverkade 
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 kvinnornas liv.  

Titel: Factors 

affecting uptake of an 

education and 

physical activity 

programme for newly 

diagnosed type 2 

diabetes 

Författare: Visram, 

S. Bremner, A. S., 

Hawthorne, G.  

Tidskrift: European 

Diabets Nursing 

Årtal: 2008; 5(1): 

17-22.  
 

Patient perspektiv.  Patienter som 

diagnostiseras med 

typ-2 diabetes är i 

behov av 

undervisning för att 

förstå deras nya 

situation. Syftet var 

att utforska faktorer 

rörande upptag av 

undervisning och 

fysiska aktivitets 

program för 

patienter 

diagnostiserade 

med typ-2 diabetes.  

Elva program 

deltagare deltog i 

diskussions grupper 

där deltagarna fritt 

kunde beskriva 

deras upplevelser. 

Tio icke program 

deltagare svarade på 

halv strukturerade 

intervjuer. Tematisk 

ram användes där 

likheter och 

skillnader mellan 

grupperna framkom.  

Visade fyra 

huvudteman och 13 

underteman.  

– Barriärer för att få 

tillträde till service. 

– Varseblivning av 

programmet. 

– Medvetenhet och 

förståelse för typ-2 

diabetes. 

– Uppfattning av 

motion.  

Titel: Patient 

Satisfaction with 

diabetes care 
Författare: 

Hörnsten, Å., 

Lundman, B., 

Selstam, E. K., & 

Sandström, H. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2005, 51(6), 

609-617. 
 

Patientperspektiv Syftet är att belysa 

patienters 

upplevelser och 

reflektioner om 

kliniska möten 

berättade av 

personer med 

diabetes i Sverige. 

Kvalitativ metod 

med intervjuer av 44 

patienter, jämn 

fördelning av 

kvinnor och män. 

Alla utom tre 

intervjuades i 

patienternas hem. 

Intervjuerna varade 

från 60-90 min.  

Resultatet 

identifierade fem 

kategorier som 

visade patienternas 

tillfredställelse eller 

otillfredsställelse 

med diabetes 

vården. 
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Titel: 

Misunderstanding 

about illness and 

treatment among 

patients with type 2 

diabetes 

Författare: 

Holmström, IM. 

Rosenqvist, U. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 2005; 49(2): 

146-154. 
 

Patientperspektiv. 

 

Syftet är att 

beskriva 

missförstånd som 

svenska patienter 

med typ-2 diabetes 

har om sin sjukdom 

och behandling. 

9 män och 9 kvinnor 

i åldern 40-80 år var 

med i studien. 

Videoinspelade 

patientinriktade 

professionella 

möten med varje 

peson som varade i 

20-45 min. Efteråt 

gjordes intervjuer 

samtidigt som 

författarna och 

deltagarna tittade på 

videon. 

Fenomenologisk 

metod. 

– Typ-2 är inte 

”riktig diabetes” 

– Komplikationer 

skräckvisioner eller 

förträngning.  

– Självkontroll av 

blodglukos och 

medicinering är en 

rutin, inte ett 

lärande verktyg. 

– Kost det 

viktigaste är att 

minska på fettet. 

– Fysisk aktivitet är 

bra säger de.  

Titel: Personal 

understanding of 

llness among people 

with type 2 diabetes. 

Författare: 

Hörnsten, Å. 

Sandström, H. & 

Lundman, B. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2004; 47(2) 

174-182. 
 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv och 

patientperspektiv.  

Syftet är att 

beskriva den 

personliga 

förståelsen av 

sjukdom bland 

personer med typ-2 

diabetes i Sverige. 

44 patienter som 

diagnostiserats med 

typ 2 diabetes de 

senaste två åren. 

Berättande 

intervjuer gjordes 

med deltagarna.  

– Föreställningar 

om sjukdomen. 

– Betydelsen av 

diagnosen. 

– Integrering av 

sjukdomen. 

– Utrymme för 

sjukdomen. 

– Ansvar för vård 

och Framtida 

utsikter. 

 

Titel: Men living 

with diabetes: 

miimizing the 

intrusiveness of the 

disease. 

Författare: Koch, T. 

Kralik, D. Taylor, J. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2009: 9(2) 

247-254. 

 

Patientperspektiv. Studiens syfte är att 

förstå hur männen 

ser på sin hälsa och 

vad sjukdomen typ-

2 diabetes gör. 

Männen fick berätta 

om 

livsstilsförändring 

och hur det är att 

leva med diabetes 

relaterad till deras 

hälsa. 

Kvalitativ metod. 

Gruppintervju av 

sex män. 

Intervjuerna 

utfördes en gång i 

veckan i fyra veckor 

och varade två 

timmar per gång . 

Resultatet 6 

huvudteman. 

· Välmående: 

”Diabetes har 

ändrat mig till det 

bättre”. 

· ”Diabetes är inte 

en sjukdom - det är 

en del av livet”. 

· Kostval: ”Välj 

bara det du kan 

äta”. 

· Komplikationer: 

”Betyder att ta 

bättre hand om sig 

själv”. 

· Kontroll: ”Jag vet 

vad jag måste 

göra”. 

· Relationer: ”Du 

kan inte skylla på 

kocken för dina 

snedsteg”. 
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Titel: Women living 

with type 2 diabetes; 

The intrusion of 

illness 

Författare: Koch, T., 

Kralik, D., & Taylor, 

J. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 1999, nov 

8(6), 712-722. 

 

Patientperspektiv. Studien syfte är att 

skapa en förståelse 

för hur vuxna 

individer med 

diabetes typ 2 

införlivar deras 

kronisk sjukdom i 

deras liv och hur 

detta påverkar deras 

hälsa. 

Kvalitativ metod där 

de sex kvinnorna 

intervjuades i grupp. 

Detta skedde i åtta 

veckor där 

deltagarna träffades 

en gång i veckan.   

- Att leva med 

diabetes är stressigt: 

rädsla för 

komplikationer och 

död. 

- Huvudsaklig 

sysselsättning: 

konstant 

vaksamhet. 

- Social påverkan 

– Kost: kan eller 

kan jag inte äta det? 

– Egoism: jag, jag, 

jag! 

– Välbefinnande: 

att ta en paus. 

– Trötthet: att hitta 

kraft. 

– Depression: upp- 

och nedgångar. 

Titel: Positive 

experiences of type 2 

diabetes in Japanese 

patients: An 

exploratory 

qualitative study. 

Författare: 

Yamakawa, M. & 

Mikamoto, K. 

Tidskrift: 

International journal 

of Nursing Studies. 

Årtal: 2007; 45, 

1032-1041. 

Patientperspektiv Syftet med studie 

var att undersöka 

existensen av 

positiva 

erfarenheter som 

positiva tankar eller 

känslor hos 

personer med typ 2-

diabetes.  

 

Sjutton patienter 

intervjuades mellan 

juni och december 

2002. Intervjuerna 

varade i medeltal 

59min. 

Alla deltagarna 

uttalade positiva 

upplevelser med att 

hantera sin typ-2 

diabetes. Tre 

huvudkategorier:  

– positiv värdering  

– Avledande 

– Bindning  

och sju 

underkategorier 

identifierades. 

Titel:  The adherence 

of type 2 diabetes 

patients to their 

therapeuti regimens 

Författare: E, 

Vermeire. P Van 

Royen. S, Coenen. J 

Wens. & J, 

Denekens.  

Tidskrift: Practical 

Diabetes Int. 

Årtal: 2003; 20: 209-

214. 

Patientperspektiv. Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienterna 

upplever hälsa i 

relation till deras 

sjukdom och hur 

sjukvårdens 

följsamhet påverkar 

patienternas 

behandling. 

Kvalitativ studie där 

46 patienter 

intervjuades där 

män och kvinnor 

delades in sju olika 

fokusgrupper (män: 

21, kvinnor: 25). 

Intervjuerna varade 

i 2 timmar och blev 

ljudinspelade och 

transkriberades 

ordagrant.   

Det fann fem 

huvudkategorier : 

-Kunskap om 

sjukdom 

-Information given 

av läkaren 

-

Kroppsmedvetenhet 

-Följsamhet mot 

behandling 

 

Och 18 

underkategrier. 
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Titel: The influential 

Role of Social 

Support in Diabetes 

Management. 

Författare: Miller, 

C. K., & Davis, M. S. 

Tidsskrift: Topics in 

Clinical Nutrition.  

Årtal: 2005: 20(2): 

157-165.  

Patientperspektiv.  Syftet var att 

undersöka hur 

sociala stöd 

påverkar typ-2 

diabetikers roll i att 

hantera sin sjukdom 

Kvalitativ studie där 

44 patienter delades 

in i 6 grupper. 

Kvinnor och män 

var jämfördelade 

och fokusgrupps 

diskuterade i 90min. 

Deltagarna var 

mellan 25 – 65 år 

gamla.  

Det visade sig vara 

viktigt för 

patienterna med 

socialt stöd. 

Författarna fann 

fyra 

huvudkategorier:  

– Medlemar av det 

socialanätverket 

-Olika dimensioner 

av mottaget socialt 

stöd 

-Inleda tillfällen 

som statuerar 

socialt stöd 

-Nödvändiga 

färdigheter och 

uppförande för 

emottagande av 

social support  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


