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Sammanfattning  

Diabetes mellitus är en växande folksjukdom. Risken att drabbas av diabetes mellitus 

typ II ökar med åldern därför benämns den även vuxen eller åldersdiabetes. 

Blodsockerreglering som normalt är en automatisk och osynlig funktion i kroppen, 

kräver vid diabetes mellitus en medveten handling. För de flesta patienter innebär 

diabetes mellitus stora livsstilförändringar som till exempel att ha  regelbundna tider för 

matintag, motionera, sluta röka, begränsa gamla vanor och eventuellt medicinering. 

Ansvaret av behandling ligger ytterst hos patienten själv. Att ha en kronisk sjukdom 

som diabetes mellitus kan många gånger innebära svårigheter som anpassning till de 

ändrade livssituationerna. Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelser med 

att leva med sjukdomen. Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. 

Modellen har valts för att den vetenskapliga kunskapen inom vårdverksamheten skall 

kunna bidra till grund för det praktiska vårdarbetet. Efter analys av tolv stycken 

vetenskapliga artiklar, fyra teman skapades. Teman visade patientens upplevelse i 

samband med den psykiska och fysiska hälsan, innehav av eget behandlingsansvar, samt 

utbildning och rådgivning som patienten får från vårdpersonalen. Studien visar, vilket 

framkommer i alla teman, att diabetespatienternas känslomässiga behov av att bemästra 

sin oro i samband med sjukdomen bör beaktas. Relationen mellan vårdaren och 

patienten bör läggas på en ömsesidig grund där det finns respekt och tilltro.  

  

 

Nyckelord:  diabetes mellitus type 2, experiences ,  reflection,  chronic disease,  quality 

of life, lifestyle, wellbeing och coping 
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INLEDNING 

Inom vården möter sjuksköterskan vuxna människor med diagnosen diabetes mellitus. 

Förekomsten av diabetes mellitus typ II eller vuxendiabetes påverkas av såväl ärftlighet 

som livsstil. Dessa patienter kan påträffas på olika vårdenheter som till exempel 

vårdcentraler, sjukhus eller äldreboende. Personer som har diagnosen diabetes mellitus 

typ II kan befinna sig i det akuta insjuknandet eller senare under sjukdomen. För de 

flesta patienter innebär diabetes mellitus typ II stora livsstilförändringar och ansvaret för 

sin hälsa ligger ytterst hos patienten själv.  

 

Vi har arbetat som sjuksköterska respektive barnmorska i flera år och har stort insyn i 

ämnet. Därför anser vi att det är viktigt att förstå diabetespatienternas upplevelser med 

att leva med sjukdomen. Detta kan vara en stor utmaning för vårdpersonalen.  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras statistiken och  diagnosen och diabetes mellitus typ I och II. 

Vidare beskrivs sjuksköterskans ansvarsområde och slutligen följer de 

vårdvetenskapliga begreppen livskvalitet, livsstil, människokropp, livsvärld och 

vårdrelation. 

 

Diabetes mellitus är en folksjukdom (Agardh, Berne & Östman, 2004).  År 2000 

beräknades att omkring 171 miljoner människor runt om i världen har diagnosen 

diabetes mellitus (WHO, 2009). 90-95 % av alla diabetes patienter i Sverige har 

diabetes mellitus typ II  (Neuwirth, 2007). Med åldern ökar risken för diabetes mellitus 

typ II, speciellt efter 65 års åldern, därför benämns den även som vuxen eller 

åldersdiabetes.  På senare år har sjukdomen även utvecklats i betydligt tidigare åldrar, 

det vill säga från och med 40 år, detta beror på en kombination av arv, miljö och 

livsstilsfaktorer (Ericson & Ericson,  2002).  Diabetes mellitus typ II är en kronisk  

sjukdom. Med kronisk sjukdom avses en långvarig, stadigvarande, långsamt förlöpande 

eller obotlig sjukdom (Nationalencyklopedin, 1996). Vården av människor med 

kroniska sjukdomar tar ungefär hälften av hälso-sjukvårdens resurser i anspråk (SOU 

1996:163). Diabetes påverkar även omgivningen, de anhöriga och ibland vänner och 

arbetskamrater (SandénEriksson, 2000).   

 

Diabetes mellitus är en systemsjukdom och diagnosen ställs genom att påvisa en förhöjd 

blodglukos. Tidigare ledde diabetes till döden efter en kort sjukdomsperiod. Det stora 

behandlingsgenombrottet kom 1920 då vetenskapsmännen Bantning och Best upptäckte 

insulinet. Då hoppades man att diabetes kunde botas. Emellertid uppkom svåra 

senkomplikationer hos många patienter efter 15 till 25 års sjukdom (Olsson, 1995).  
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Vid matintag bryts kolhydraterna ner till glukos, den enklaste sockerarten. För att 

sockret ska komma in i cellerna behövs insulin. Hos friska personer justerar 

bukspottkörteln blodsockersnivån genom att producera rätt mängd insulin i kroppen. 

Om detta inte sker, stannar alltför mycket socker kvar i blodbanan. Obalansen leder till 

att kroppsorganen blir utsatta för stora mängder socker och kan bli skadade. Det orsakar 

en sjukdom på grund av insulinbrist, kallad diabetes mellitus typ I. Den höga 

koncentration av glukos i blodet orsakas av att betaceller som bildar insulin, gradvis 

förstörs i bukspottkörteln (Grefberg & Johansson, 2007).  

Ett förhöjt blodglukos kan också orsakas av att insulinets effekt på kroppens vävnader 

är sämre än normalt, det vill säga insulinresistens. Då uppstår en variant av diabetes 

som inte i första hand beror på att det saknas insulin. Denna variant, vilken denna 

uppsats inriktas på, benämns diabetes mellitus typ II (Grefberg et al.,  2007). 

 

I syfte att undvika repetition av långa meningar i arbetet, diabetes mellitus typ II, nämns 

vidare som antigen diabetes typ II eller diabetes.  

 

Diabetes typ II utvecklar sig smygande och ger inga eller mycket obetydliga symtom 

den första tiden. Det kan gå allt från veckor till månader och år innan sjukdomen blir 

diagnostiserad, speciellt hos äldre människor där fysiologiska åldersförändringar bidrar 

till att maskera symtomen. Några förhållanden som kan vara tecken på diabetes typ II är 

klåda, utslag i ljumskar och slida, fördröjd sårläkning, avtagande synskärpa, yrsel, 

huvudvärk, trötthet, ökat sömnbehov, generellt dålig kondition och stora mängder vid 

vattenkastning (Almås, 2002). Komplikationer efter längre tids diabetessjukdom 

drabbar i huvudsak fyra organ: kärl, njurar, ögon och nervvävnader (Hender, 2003). 

Behandling av diabetes typ II inleds i första hand via åtgärder som gör patienten 

symptomfri. Förändring av kost och motion samt rökstopp är naturliga byggstenar att 

börja med. Om trots allt patienten inte förbättras, kompletteras behandlingen med 

perorala antidiabetika eller/och insulin tillförsel (Attval, & Lorens, 1997). 

 

Diabetes typ II lämpar sig mycket väl för egenvård. I själva verket är det den enda 

behandlingsformen som är möjlig (SandénEriksson, 2000).  Egenvård definieras enligt 

omvårdnads teoretikern, Dorothea Orem, som summan av de handlingar som individen 

personligen initierar och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande. Enligt Orem uppstår egenvårdsbrist när förmågan att utföra egenvård är 

mindre. Omvårdnad behövs således när personen själv inte längre har förmåga att utföra 

egenvård. Då kan sjuksköterskan assistera individen genom att handla eller göra, stödja, 

undervisa, vägleda samt att skapa en utvecklande miljö. Orem har identifierat tre olika 

grundläggande system för omvårdnad. Det helt kompenserade system som görs när 

patienten spelar ingen aktiv roll utan vårdaren handlar för att möta patientens 

terapeutiska egenvårdsbehov. Det delvis kompenserade systemet, där så väl vårdare som 

patienten är aktiva. Det stödjande och undervisande systemet som instämmer mest med 

vård av patienter med diabetes typ II, har patienten förmågan att själv utföra sin 

egenvård men behöver stöd, undervisning eller assistans. Patientens behov av hjälp kan 

begränsas till stöd när han/hon ska fatta beslut, kontroll av utförda egenvårdsåtgärder 

eller undervisning. Vårdarens roll blir här att främja patientens förmåga till egenvård. 

Orem menar att sjuksköterskan ska välja eller kombinera omvårdnadssystem som ger 

patienten största möjlighet att själv utföra sin egenvård och möta sina egenvårdsbehov 

( Rooke, 1995). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Enligt hälso-sjukvårdslagen (HSL 1982:763)  målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och vård på lika villkor för alla (Wilow, 2009) . Vården skall utgöras av god 

kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Lagen menar 

att sjuksköterskan ska främja god kontakt mellan patienten och vårdare. Detta innebär 

en professionell vårdrelation. 

 

Enligt nationella riktlinjer förutsätter en god vård ett teamarbete där patienten är i 

centrum (Jerreat, 1999).  Dahlberg, Segersten, Nyström, Suseurd och Fagerberg (2003) 

framhåller att en förutsättning för att kunna vårda är att sjuksköterskan möter patienten 

utifrån hennes/hans vardagsvärld och tillvaro. Sjuksköterskan skall inom ramen för sitt 

arbete främja och stödja patienten så att hon/han får uppleva hög grad av livskvalitet. 

 

I samband med behandling av diabetes har sjukvården ett stort ansvar. Vårdaren bör på 

ett pedagogiskt, empatiskt och ekonomiskt sätt hjälpa patienten. Hjälpen utses att lära 

patienten att själv behandla sin egen sjukdom så effektivt att det gör henne/honom 

symptomfri. Patienten med diabetes måste således försöka sköta och kontrollera sin 

sjukdom, trots att ingen kan lova att denna skötsamhet håller sjukdomen stången 

(Alvarsson, Brimsar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007).  

 

Livskvalitet, livsstil, kropp, livsvärld och vårdrelation hos patienter med diabetes  

- typ II 

 

Livskvalitet har med det dagliga livet att göra och det handlar om människans egna 

upplevelser av det goda livet. Det vill säga glädje, trivsel, tillfredsställelse och 

välmående. Välbefinnande och livskvalitet påminner mycket om varandra i betydelsen. 

Det omfattar hela livet och allt i tillvaron som de fysiska, psykiska, sociala och andliga 

dimensionerna (Wahl et al., 2000).  Livskvalitet är en värdeterm det vill säga när 

människan mår bra, har hon en hög livskvalitet. Det innebär att hon lever ett liv som är 

bra för henne, att livet är värt att leva. Motsatsen förekommer då kvaliteten på livet är 

dålig (Brulde, 2003). Livskvalitet förbinds starkt till individens föreställning av hans 

eller hennes livssituation (Rustoen, 1992). Olika patienter har olika föreställningar av 

diabetes diagnosens effekt på sitt liv. I samband med bedömning av hälsorelaterad 

livskvalitet, bör patienternas egna uppfattningar av de fysiska, psykiska och sociala 

funktioner ombesörjas  (Debono et al., 2007). En vårdare klarar inte av att förstå hur 

välbefinnande upplevs av patienten och bör därför ha hjälp av patienten för att kunna 

definiera upplevelsen  (Dahlberg et. al., 2003).  

 

Livsstil kännetecknas av hur ett beteende kan bilda ett mönster som speglar en persons 

val i livet. Beteenden  utgår ifrån dennes värderingar,  egna personliga egenskaper och 

motiv. I hälso-och sjukvården förväntas idag att människan borde kunna leva upp till de 

krav som samhället ställer. Med det menas att den enskilda människan ska ta sitt ansvar 

och vårda sin hälsa för att kunna verka i samhället fullt ut. Samhället och sjukvården 

måste dock ofta ingripa för att hejda en felaktig livsstil och göra människor medvetna 

om att felaktig livsstil som rökning,  stor alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet leder 

till ohälsa (Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda & Häggström, 2003).  
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Människans kropp är mångtydig, och ur ett vetenskapligt perspektiv kan den förstås 

som bärare av människans livshistoria, mening och självbild. Kroppen är säte för våra 

känslor och vårt medel för kontakt med världen. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

kroppen således mycket mer än vår fysiska gestalt. Det innebär också att vårdaren som 

sköter om en sjuk eller skadad kropp måste beakta detta större sammanhang och inte 

bara skadan (Wiklund, 2003).  När kroppen sviker och inte fungerar som väntat 

upplever patienten sin kropp som opålitlig och otillfredsställd och strävar efter att återfå 

makt över sin kropp (Lindwall, Dahlberg & Bergbom, 2001). 

 

Livsvärld är den värld som vi dagligen lever i och som vi alltid lever tillsammans med 

andra människor och som påverkas av allt som finns i den (Dahlberg et. al., 2003). 

 

En vårdrelation måste vara god för att vårdgemenskap och en vårdprocess ska kunna 

fungera, där patientens värdighet skall värnas med empati (Wahl, Rustoen & Hanestad, 

2000). En vårdrelation handlar om hur patientens fysiska, psykiska och sociala behov 

tillgodoses. För patienten handlar vårdrelationen om hur denne blir förstådd, sedd och 

bekräftad av vårdaren (Eriksson & Lindström, 2000). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Diabetes mellitus är en av de stora folksjukdomarna i hela världen och patientgruppen 

ökar successivt i samhället (Socialstyrelsen, 2010). Blodsockerreglering som normalt är 

en automatisk och osynlig funktion i kroppen, kräver vid diabetes mellitus en medveten 

handling (Andersson, Svärsudd & Tibblin, 1991). Under de senaste åren har nya rön 

och medicinsk teknik utvecklats för att kunna bromsa upp dessa skadors utveckling och 

ibland även ersätta en förlorad kroppsfunktion. Trots dessa framsteg har forskarna inte 

lyckats bota diabetes mellitus eller ens varaktigt kunnat stoppa utveckling av 

komplikationerna annat än undantagsvis (Grefberg et. al., 2007). Att ha en kronisk 

sjukdom som diabetes mellitus kan många gånger innebära svårigheter med anpassning 

till ändrade livssituationer (Gåfvels & Lorenz, 1999). Inom vården möter 

sjuksköterskan patienter med diabetes typ II i de flesta vårdkontext. För att kunna ge 

god omvårdnad bör vårdaren utgå från varje patients upplevelser av sjukdomen. Detta 

påverkar positivt patientens tillit gentemot sjuksköterskan och viljan att lyssna och följa 

de råd som ges. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ II. 
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METOD 

Arbetet har genomförts som en systematisk litteraturstudie, det innebär att systematiskt 

söka litteratur inom valda ämnesområden och sedan kritiskt granska dem. Arbetet är 

upplagt enligt Fribergs (2006) modell som bygger på att sammanställa de vetenskapliga 

kvalitativa och kvantitativa studieresultaten. Modellen har valts för att den 

vetenskapliga kunskapen inom vårdverksamheten, skall kunna bidra som grund för det 

praktiska vård- 

arbetet. Datainsamlingen av artiklarna inleddes genom att söka via högskolebibliotekets 

söktjänster. Informationskälla var databasen CINAHL, PubMed , Medline  

samt sökmotorn Google.  Sökorden som vi har använt är:   

diabetes mellitus type 2, experiences,  reflection,  chronic disease, quality of life, 

lifestyle, wellbeing  och  coping. 

Begränsningar som sattes var Peer Reviewed, abstract available, link to Fulltext samt 

publikations år mellan 2004-2010. 

Vid denna sökning fann vi sammanlagt 33 artiklar. Av dessa exkluderade vi artiklar 

som berörde diabetes typ I, barn och ungdomar. Inklusioner var vuxna patienter med 

diabetes typ 2 och de artiklar som har betydelse och relevans för vårt syfte.  

Resultatet blev 12  stycken vetenskapliga artiklar (se Tabell 1:sökhistorisk). 

 

Tabell 1:sökhistorik 

Databas Sökord Sökning antal 

träffar 

Antal artiklar 

Cinahl diabetes mellitus 

typ 2 AND chronic 

diease  

6 3 

Cinahl diabetes mellitus 

typ 2 AND 

reflection AND 

experiences 

4 2 

Cinahl diabetes mellitus 

typ 2 AND quality 

of life AND 

wellbeing 

6 3 

Cinahl coping AND 

diabetes mellitus 

typ 2 

5 2 

PubMed life style AND 

diabetes mellitus 

typ 2 

6 1 

Medline well being AND 

diabetes mellitus 

typ 2 

2 1 

Sökmotorn Google diabetes mellitus 

typ 2  

4 0 
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Analys 
 

För att skapa en sammanfattande bild av ett speciellt problem behövs en analys av redan 

publicerade forskningsresultat och identifiera nyckelfynden i dem.  I nästa steg görs en 

sammanställning och tolkning av studierna. Till slut relateras de olika studiernas resultat 

till varandra (Friberg, 2006). Analysen av artiklarna genomfördes enligt Fribergs modell 

(2006). Analysarbetet startade med att de utvalda artiklarna (se bilaga 1: Artikel 

översikt) lästes upprepade gånger av författarna för att få en helhet av dess innehåll. I 

nästa steg diskuterades innehållet noggrant. I varje artikel sökte vi efter företeelser som 

svarade mot patients upplevelser med diabetes typ II, det vill säga våran syfte.  Likheter 

och skillnader genomsöktes i de uppfunna materialen och ställdes samman. Därefter 

genomfördes en tolkning av resultaten. För att tolka skaffade vi en bild av hur 

upplevelser visade sig hos patienter med diagnos diabetes typ II. I nästa steg 

analyserade vi de bakomliggande orsakerna inom områdena.  Till slut läste vi återigen 

genom materialet för att vara säkra att inga områden har missats. Efter sammanställning 

av resultatet har de utvalda temana skapats.  

 

RESULTAT 

 
Av resultatet framgår fyra stycken tema som beskriver patientens upplevelser med att 

leva med diabetes typ 2  (  se Tabell 2: Tema översikt).  

 

Tabell 2: Tema översikt 

Den psykiska hälsan 

Den fysiska hälsan 

Eget ansvar 

 

Utbildning och rådgivning 

 

 

 
Den psykiska hälsan  

 

Personen med diabetes typ II kämpar mot de så kallade sena komplikationer genom att 

försöka hålla blodsockernivån nere. Rädslan för att få komplikationer eller att dö, 

påverkar patienten negativt och är en ständig källa till oro, rädsla, frustration och 

hopplöshet (Koch,Kralik,Sonnack 1999). 

 

Även mindre avvikelser utan allvarliga konsekvenser orsakade oro hos patienten med 

diabetes typ II. Stressen bidrog till ett dåligt ansvarstagande av egenvården.  Patienter 

hade svårigheter att inta rätt och regelbundet kost, motionera, kontrollera 

blodsockerhalten och medicinera sig själv. Detta orsakade i sin tur känslor av 

dåligtsamvete, besvikelse och nedstämdhet hos patienterna (Yi, J.P., Yi, J.C., Vitaliano 

& Weinger, 2008) .  
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Personen som har diabetes måste leva med osäkerheten att ingen kan lova att en god 

regim innebär att man undviker komplikationerna. De kan reagera med ilska till följd av 

den djupare sinnesrörelsen, inklusive skräck av kort respektive lång-förutsedda problem 

och skuldkänslor av att inte vara tillmötesgående med sin sjukdom.  Att undvika ett 

osynligt spöke kan upplevas som allt ifrån en realitet till en diffus olustkänsla (De 

Ridder & Kuijer, 2007).  

 

Sjukdomen kan kännas som ett intrång i vardagen. Genom att ha stränga regler som till 

exempel att sluta röka, ha regelbundna tider för mattintag och att ge upp krävande 

aktiviteter, begränsas gamla vanor, sociala umgänget och de gamla verkningsområdena 

för patienten. En del patienter kan hitta på alternativa metoder för att kunna bibehålla 

sina gamla intressen medan de håller sig friska. Andra kan ha svårt att acceptera 

diagnosen och byta livsstil. Detta kan leda  till dålig självkänsla och ångest (Mars et al., 

2007).   

 

Att ta emot diagnosen diabetes typ II tycks inte vara förenligt med att acceptera den. 

Diagnosen kan väcka olika känslor hos patienten. Behovet av att ändra vanor ställer 

krav på personen med diabetes sjukdom. En del patienter upplever diagnosen som en 

utgångspunkt för ett nytt hälsosammare liv vilket skapar positiva känslor. Andra känner 

en ständig konflikt mellan två faktorer. Den ena är att de strävar efter att förstå 

diagnosens krav och införa nya vanor, vilket gör det omöjligt att fortsätta som tidigare. 

Den andra faktorn är vägran att se diagnosen som en anledning till förändring av livsstil.  

Detta är förknippat med svårigheter att klara av den nya livssituationen och innebär ett 

negativt inflytande på identitet hos patienten som kan leda till känslan av skuld och oro 

( Siebolds, Gaedeke, Schwedes, & SMBG Study Group, 2006).  

 

Skafjeld (2006) skriver att efter ett tag identifierar patienten sig som den diabetessjuka 

och försöker ta avsked av något som var och inte längre finns. Genom detta kan han/hon 

se andra möjligheter och gå vidare och må bättre, men om sjukdomen förvärras kan 

känslorna åka upp och ner igen.  

 

Whiting, Scammel, Gray, Schepers och Bifulco (2006) studerade sambanden mellan 

depression och självvården  hos patienter med diabetes typ II.  Studien visade att 

patienter med sämre blodsockerkontroll, hade en högre tendens att drabbas av 

depression. Samt framkommer det tydligt i Lee, Chapa, Kao, Jones, Krichten, Donner, 

Thomas och Friedman (2009) studie att depression ger orsak  till sämre 

blodsockerkontroll.  

 

En studie visar att det finns synpunkter på en hotad framtid hos patienter med diabetes 

typ II. Planering för framtiden kan beskrivas som nödvändig och absolut viktigt för att 

uppnå mening i livet. Somliga patienter kan förbinda livets hopp och mening med 

diabetessjukdomen och egenvård medan andra kan ta en dag i taget. Studier visar att 

orsaken för det mesta är baserad på rädslan av att drabbas av sena komplikationer 

(Hörnsten, Sandsström & Lundman 2004). 
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En del undersökningar visade när de anhöriga börjar att oroa sig för patientens vanor, 

även när patienten själv inte vill detta, då kan patienten känna avsaknad av förståelse 

och stöd. Dessutom kan patienten känna sig annorlunda och ensam med sin sjukdom 

och utveckla känslor av skuld och ångest  (De Ridder & Kuijer, 2007) & ( Jallinoja, 

Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela, & Patja, 2007).  

 

När det gäller sexuella relationer kan personen med diabetes uppleva det svårt att ha 

tillit inför intima relationer inte minst på grund av sexuelldysfunktion. Detta har en 

negativ effekt på den psykiska hälsan  (Malpass,  Andrews,.& Turner, 2009). 

 

Den fysiska hälsan 

 

Diabetes typ II kan påverka den fysiska hälsan på olika sätt. De mest kända är att 

utveckla sena komplikationer med dess konsekvenser. Debono och Cahia  (2007 ) 

visade i sin studie att mer än hälften  av patienterna  med diabetes typ II inte lyckades 

att nå bra hälsa och livskvalitet, trots att de behandlades effektivt. Återkommande låga 

respektive höga blodsocker halter, eller de frekventa infektionerna var några exempel på 

korttidskomplikationerna. Exempel på sena komplikationer var synförsämring, 

hjärtproblem, njursjukdomar, impotens och perifera nervsjukdomar som kan leda till 

kronisk smärta eller som värst till amputation. 

 

Om diabetespatienten drabbas av komplikationerna, kan hans/hennes aktiviteter 

begränsas  och kapaciteten att fungera självständigt försämras. Hos somliga vuxna 

patienter kan de fysiska aktiviteterna förvandlas till en börda i livet, inte minst på grund 

av förlust av extremiteter till följd av nervsjukdomar. Hjärtsjukdomar är den största 

boven bakom handikapp, speciellt stroke som påverkar först och främst män som har 

diagnosen. Övervikt är den andra orsaken som kan påverka större antal kvinnor med 

diabetessjukdom ( Siebolds et al.,2006).  

 

Autonomi hos en person handlar om de vanor och umgänge och sysselsättningar som 

involverar ens dagliga liv. Kroniska sjukdomar kan påverka patientens autonomi på 

olika sätt. De fysiska symptom och livsstilförändringar som resultat av diabetesdiet och 

levnadskrav kan begränsa patientens aktiviteter. Till exempel kan personen med 

diabetes undvika att köra bil eller vara ute sent på kvällarna på grund av risken för 

blodsockersfall. Detta i sin tur begränsar deras sociala beteende och kan leda till 

behandlingsfrustration som i sin tur kan orsaka dålig sjukdomskontroll (Mars, Proot, 

Janssen, Van Eijk, & Kempen , 2007).  

 

Undersökningen hos patienter med diabetes typ II visar att en del av patienterna lider av 

dålig sömn. Sömnavbrottet kan relateras till blodsocker förändringar speciellt på natten, 

eller till en patologisk orsak, det vill säga obstruktiv sömnapné. Studien visar en 

ömsesidig relation mellan sömn och psykologiska funktioner där sömnbrist påverkar 

negativt på patientens välbefinnande. Tröttheten kan utveckla sänkt motivation att ta 

ansvar gentemot sin sjukdom. Den sämre orken minskar viljan  till att delta i de olika 

aktiviteter vilka är avgörande för fysiska, psykiska och sociala hälsan (Chasens & 

Olshansky, 2008). 
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Eget ansvar  
 

Behandlingen av diabetes typ II handlar mest om egenvård och deltagande i medicinska 

beslut, samt målsättningar för hälsa och välbefinnande. Personen med diabetes typ II 

litar för det mesta på sig själv, men när situationen inte är lätt att hantera, är stöd av 

anhöriga, vårdpersonalen och samhället som helhet viktigt ( Malpass et al., 2009). 

 

För att klara av diabetessjukdomen, bör patienten lära sig om sjukdomen och 

självständigt ta beslut som utförs dagligen. Besluten får vara effektiva, och täcka de 

fysiska och psykosociala faktorerna. Det gäller att planera inför dagliga aktiviteter som 

till exempel arbete, träffa andra människor, träning, utflykt eller resa. Att styra den nya 

situationen tycks vara ett aktivt sätt i att hantera sjukdomen. Kost, matintag och 

eventuella medicineringar involverar hela individen, hans/hennes umgänge och tar tid.  

  

Ingripande strategier som möjliggör att patienten antar dagliga beslut för 

diabetesvården, kan å ena sidan hjälpa patienten att upptäcka och utveckla sin naturliga 

kapacitet, det vill säga att vara ansvarig för sitt eget liv. Å andra sidan kan personen 

med diabetes känna att det spontana livet inte längre existerar, allt och annat kommer i 

andra hand och det viktigaste är sjukdomen ( Whiting et al., 2006).  

  

Utbildning och rådgivning 

 

Cooper, Booth och Gill (2008) medger att traditionellt är relationen mellan patienten 

och vårdgivaren ensidig. Patienten upplever att sjuksköterskan är utsedd som en person 

som kan allt och använder utbildning och rådgivning som en process för att ge 

behandlingen. Metoden kan förneka de viktiga psykosociala problemen hos patienten 

och därmed bidra till ett motstånd.  

 

Diabetes patienter menar att vårdaren bör finnas till och hjälpa patienterna att identifiera 

sina personliga mål och beteende, och motivera dem att nå sina uppsatta mål. I samband 

med utbildning och rådgivning bör sjuksköterskan initialt försöka att lägga grunden för 

en relation. Då är det nödvändigt att kunna förstå de fysiska, psykiska och sociala 

problemen som diabetes patienten kan bemöta i sin vardag. ( SBU, 2009).  

 

Först när vårdaren inser att mötet med patienten kan ha betydelse för hans/hennes 

upplevelse av tillfredsställelse eller otillfredsställelse med livet, då kan god omvårdnad 

utföras (Hanestad, 1993).  

  

Cooper et al., (2008) visade i sin studie att ensam utbildning och rådgivning gav bättre 

resultat i behandlingen jämför med grupp samlingar hos vuxna patienter med diabetes 

typ II. Dessutom att involvera familjemedlemmar i behandlingen kan innebära stark 

positiv påverkan, där de dagliga vanorna kunde genomgås och diskuteras. 
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DISKUSSION 

 
Metod diskussion 
 

I sökningen av artiklarna sökte vi först allmänt om ämnet för att kunna senare  begränsa 

det. En litteraturstudie kan inkludera artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ 

forskningsansats.  Kvalitativ forskning är inriktad på patientens upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar och att dennes behov tillgodoses (Friberg, 2006). Vi har 

gjort upprepade litteratursökningar tills tillräckligt material hittades. Den kvalitativa 

ansatsen ansågs kunna uppnå syftet lämpligast.  När sökningen var klar, upptäcktes att 

fyra stycken av artiklarna som vi fann intressanta, hade en kvantitativ ansats. Författarna 

inkluderade dock kvantitativ forskning för att utifrån de personliga kliniska 

erfarenheterna ansågs att den utvalda metoden kunde uppnå syftet.  

Artiklarna handlade mest om den  psykiska och fysiska hälsan hos patienter med 

diabetes typ II. Det var svårare att hitta artiklar som var mer inriktade på egenvård hos 

patienterna samt utbildning och rådgivning som patienter fick i samband med 

omvårdnaden. Varför teman om psykiska och fysiska hälsan är mer omfattande i jämför 

med de andra temana.  

En annan lämplig metod hade varit att intervjua patienter med diabetes typ II för att få 

en djupare förståelse. 

  

 

Resultat diskussion 

  
Syftet med vårt arbete var att beskriva patientens upplevelser av att leva med diabetes 

typ II. Vi anser att syftet är uppnått utifrån de artiklar vi har använt i studien och 

sammanställt resultat. I resultatet framkommer att har man insjuknat i diabetes innebär 

det att leva med den sjukdomen hela livet.  Patientens upplevelse av diabetes typ II är 

väldigt individuell och hänger samman med flera olika faktorer. Det vill säga 

livssituation, kön, åldern, de närstående och deras stöd, effekten av diabetesbehandling 

samt hur patienten bemöts av sjukvården. Är man äldre och/eller har andra diagnoser 

som är mer livshotande kan sjukdomen vara mindre störande. Beroende på hur 

sjukdomen påverkar patientens liv kan diabetes bli antingen en naturlig del av 

patientens liv eller tvärtom den kan vara ett hot och en fiende.  
 

I resultatets första tema Den psykiska hälsan enligt Siebols et al., (2006) upplevde en 

del patienter diabetesdiagnosen som stress och ångestfylld.  Orsaken bakom stressen 

kännetecknades av bland annat livsstilförändringen och upplevelsen av sorg i samband 

med insjuknandet. Whiting et al., 2006 och Lee et al., 2009 visade att det finns tydliga 

samband mellan depression och blodsockerkontroll hos patienter med diabetes typ II. 

Det vill säga ju svårare depression desto sämre blodsockerkontroll och vise versa.  

 

Öhrn, (2000) framhåller i sin bok att en människa kan hantera påfrestningar genom att 

lösa problem och balansera sina känslor för att hantera ångest och stress. Patienten kan 

visserligen minska sin olust och oro genom att förminska problemet och intala sig själv 

att problemet kommer att förbättras eller återgå till det normala. Ett annat exempel kan 

vara att lägga problemet utanför sig själv och göra den till någon annans.  
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Dock kan dessa leda snett och förtränga allvaret, samt att nonchalera sjukdomens krav 

kan ställa till problem och slutligen ge kroppsliga konsekvenser.  Sexuell dysfunktion 

kan förekomma hos både män och kvinnor med diagnosen diabetes. Orsakerna kan vara 

kroppsliga, psykologiska eller en kombination av båda.  

 

Sexuell dysfunktion har en negativ effekt på den psykiska hälsan. Risken ökar med 

åldern och hur länge man har haft diabetes, men inte alla drabbas. Enligt Malpass et al., 

(2007) har patienter svårt att ta upp problemet med sin vårdare. Därför anses att 

problemet bör behandlas med stor omsorg och respekt för patientens integritet.  

 

I temat Den fysiska hälsan  framför Siebols et al., (2006) att tillskrivs sjukdom  

individen genom en diagnos. Vi anser att ta emot diagnosen inte är förenligt med att 

acceptera den. Patienten får all information om blodsocker mätning, kost och 

medicineringen. Det kan kännas att förhållningsreglerna haglar över patienten. Personen 

med diabetes vet att han/hon måste balansera mat och mediciner, kontrollera 

blodsockevärden, motionera och vara uppmärksam på fötter och ögon för all i 

framtiden. Patienten har fått ett ansvar som är tungt att bära, att vara spontan blir 

svårare, allt skall planeras på ett annorlunda sätt. Det är viktigt och nödvändigt att sörja 

den hela friska kroppen. Patienter bör ges utlopp för rädsla, sorg och panik i samband 

med diagnosen. Att förtränga känslorna hjälper en möjligen i början, men kan bli sämre 

utrustad längre fram i sjukdomförloppet.  

 

I temat Egenvård  framgick av studiens resultat att för utveckling av personlig integritet 

i samband med diabetes kan en del patienter prioritera sig själv och sjukdomen före allt 

annat. De kan ägna sig tid och energi och olika aktiviteter för att utföra egenvård och 

må bra av det. Somliga däremot, prioriterar andras problem före sina egna och mår 

bättre genom att värdesätta andras problem som viktigare eller mer allvarlig (White et 

al., 2006).   

 

Egenvårdsförmåga enligt teoretikern Orem är en komplex egenskap som innebär att 

kunna hjälpa sig själv och andra. I detta ligger kraften till och förmågan att utföra sin 

egenvård. Individens förmåga att genomföra sin egenvård är beroende av ålder, 

utvecklingsnivå, livserfarenhet, socialkulturell, hälsa och andra resurser. Vuxna 

personer har denna förmåga. Barn, gamla och sjuka har den ofta inte i full utsträckning 

utan är beroende av att andra tar hand om dem (Rooke, 1995).   

 

Insjuknandet är en kritisk situation och händelse som kan relateras till tidigare livsbana, 

nuet  och en tänkt framtid. Att insjukna i och leva med en kronisk sjukdom innebär 

såväl ett identitetsarbete som ett praktisktarbete som tar tid och utrymme. Efter en 

chockartat besked vill patienten förneka det hela och förtränga det som läkare har sagt. 

Patienten börjar att förstå konsekvenserna och får ofta en känsla av förlamning och 

aggression. Efter ett tag börjar patienten att förlika sig med situationen, trots att den inte 

var önskvärt. Då finns en känsla av ny styrka och att se möjligheterna i det nya. 

Patienten inser att på ett relativt enkelt sätt kan livet förändras för att må bättre. Efter en 

tid kan patienten känna sig må helt bra och kanske bättre än någonsin.  Det är mer 

lämpligt att redan från början inse att diabetes är en sjukdom vilken skall hanteras. Då 

väljer patienten att skaffa sig kunskap på området och lösa problemet. Detta bidrar till 

att betrakta sjukdomen som en utvecklande erfarenhet som man kan leva bra med. 
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I de sista temat Utbildning o ch rådgivning  framgick av studiens resultat att det åläggs 

patienten en aktiv prestation, att överblicka och försöka förstå situationen och ta 

kontroll över sitt liv, sin sjukdom och sin hälsa (Cooper et al., 2008).   

 

Grunden för all egenvård är att ha goda kunskaper om diabetessjukdomen, dess 

behandling och kontroller. Det finns en allmän uppfattning om att människor gör som 

de blir tillsagda, men patienter är mer eller mindre benägna att vara följsamma. 

Behandlingen av diabetes är komplicerad. Patienten måste balansera kost, motion och 

medicin. Eftersom behandling är så sammansatt kan resultaten vara bra eller mindre bra. 

Det i sin tur innebär att många patienter behöver hjälp och stöd i förändringsprocessen. 

Patientutbildningen är en del av behandling av kroniska sjukdomar som allmänt. Syftet 

med diabetesutbildning är att utföra de optimala metaboliska kontrollerna och därmed 

förebygga/undvika de akuta och kroniska komplikationerna. Nuförtiden fokuseras 

utbildningen på patientens vardagliga erfarenheter av att leva med en sjukdom, i jämför 

med de äldre modeller som var mest informationsbaserade. Utbildningen fortgår hela 

tiden och betonar mest på att öka patientens autonomi, integritet och självständighet. 

Patienten bör lära sig att integrera kunskapen som han/hon får, till det dagliga livet. Det 

som många gånger upplevs som bestående sanningar om mänskligt beteende är snarare 

en ständigt pågående process av temporär och ömsesidig anpassning. Det är 

växelverkan mellan samhälle och intressegrupper till rådande omständigheter utifrån 

gällande normer och värderingar. Vårdaren bör lyssna på uttryck av ilska och fråga om 

patientens andra bekymmer. På så sätt kan patienten få hjälp att komma över den 

eventuella bakomliggande oro och rädslan. En god behandlingsrelation bygger på 

respekt för och hänsyn till varje patientens unika livssituation. För ett effektivt 

ingripande bör en ömsesidig relation bildas där både vårdaren och patienten litar och 

lyssnar på varandra. Relationen kan förstärkas genom att uppmuntra patienten för att 

kunna sätta upp flera mål med olika svårigheter i sin behandling. När patienten har 

närmat sig till de lättare och mer tillgängliga målen, kan han/hon känna sig redo att ta 

emot mera rådgivning. Då kan vårdaren reda ut kunskapsbrister och utveckla nya 

direktiv och hjälpa patienten att aktivt delta i sin behandling. 

 

Slutsats 
 

Behovet av att skapa en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan av 

diabetikernas upplevelser i samband med sin sjukdom är stort. Sjuksköterskan bör se till 

att patientens känslomässiga behov av att bemästra sin oro som uppstår vid 

livsstilsförändringar så väl vid insjuknandet som senare under sjukdomens gång skall 

beaktas. En ökad förståelse kan underlätta bemötandet. Risken att patientens lidande 

gömmer sig bakom de rutinmässiga kontrollerna minskar. Därmed kan den optimala 

omvårdnaden nås.  

  

  

 

Föreslag till vidare forskning 

 
Det var svårt att hitta enbart kvalitativa forskningar för att beskriva äldre diabetes typ II 

patienternas upplevelse i samband med egenvård och livsstilsförändringar. Därför skulle 

mera kvalitativ forskning i nämnda ämnen vara värdefull. 
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Bilaga 1 :  Artikel översikt 

 

Författare/år  Titel Tidsskrift Studiens syfte Studiensresultat 

Chasens, et 

al., 2008 

Daytime sleepiness, 

diabetes, and 

psychological well-

being 

Issues in 

Menthal 

Health 

Nursing 

Undersöka inverkan 

av vara sömnig på 

dagtid, på 

aktiviteter som 

bidrar positivt till 

behandlingen av 

diabetes typ 2. 

(Kvantitativ studie) 

Det är viktigt att 

hälso-och 

sjukvården 

kontrollerar 

sömn 

svårigheter och 

allmänt 

välbefinnande 

hos diabetes 

patienter.  

Cooper et 

al., 2008 

A trial of 

empowerment-based 

education in type 2 

diabetes-Global rather 

than glucaemic 

benefits. 

Diabetes 

research and 

clinical 

practice 

Undersöka 

påverkan av 

strukturerad 

utbildning av själv-

vård till patienter 

med dibetes typ 2. 

(Kvantitativ studie) 

Utbildning har 

många fördelar 

med 

psykologisk 

hälsa, men inte 

med glukos 

kontroll. 

Debono et 

al., 2007 

The impact of 

diabetes on 

psychological well 

being and quality of 

life. The role of 

patient education 

Psycology, 

Health & 

Medicine 

Genomgå effekter 

av inskränkt 

välbefinnande på 

patienter med 

diabetes typ 2. 

(Kvalitativ studie) 

För att ge 

optimal 

behandling till 

patienter med 

diabetes typ 2, 

krävs ökad 

förståelse i 

patientens 

sociala, 

psykologiska 

och fysiska liv. 

De Ridder 

et al., 2006 

Psychology and 

Health 

Reconsidering 

illness-

relaterad 

goals: Is 

dicrepancy 

resolved by 

confronting 

emotions? 

Undersöka 

patientens 

anpassningsförmåga 

i samband med 

sjukdoms 

konflikter. 

(Kvalitativ studie) 

Patienetr som 

konfronterar 

konflikter 

klarade de 

viktiga mindre 

åtkomliga 

målen. 

Hörnsten et 

al., 2004 

Journal of Advanced 

Nursing 

Personal 

understanding 

of illness 

among people 

with type 2 

diabetes 

Patienternas 

personliga 

uppfattningar av 

diabetes i sitt 

dagliga liv. 

(Kvalitativ studie) 

Patientens 

personliga 

förståelse av 

sjukdom är ett 

viktigt 

komplement för 

planering 

meningsfull 

vård. 
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Författare/år  Titel Tidsskrift Studiens syfte Studiensresultat 

Jallinoja et 

al., 2007 

The dilemma of 

patient responsibility 

for lifestyle 

change:Perceptions 

among primary care 

physicians and nurses 

Scandinavian 

Journal of 

Primary 

Health Care 

Undersöka läkare 

och 

sjuksköterskornas 

uppfattningen  av 

patient och 

professionella roller 

av att klara livsstil 

relaterade 

sjukdomar och dess 

riskfaktorer. 

(Kvalitativ studie) 

En majority av 

läkare och 

ssk:or var 

överens att 

patienten själv 

måste acceptera 

ansvaret för 

livsstil 

relaterade 

beslut. 

Lee et al., 

2009 

Depression, quality of 

life, and glycemic 

control in individulas 

with type 2 diabetes 

 

Journal of the 

American of 

Nurse 

Practitioners 

Undersöka 

påverkan av dibetes 

komplikationer på 

depression i 

patienter med 

diabetes typ 2.  

(Kvantitativ studie) 

Ökad risk att 

drabbas av 

depression i 

följd av dålig 

självvård 

mellan patienter 

med diabetes 

typ 2. 

Malpass et 

al., 2009 

Patients with type 2 

Diabetes experiences 

of making multiple 

lifestyle changes: A 

qualitative study 

Patient 

Education and 

Counseling 

Undersöka 

nydiagnostiserade 

diabetes typ 2 

patienternas 

erfarenheter av 

sjukdoms relaterade 

livsförändringar. 

(Kvalitativ studie) 

Ökad fysisk 

aktivitet hjälper 

patienterna att 

klara av andra 

livsförändringar 

på ett lättare 

sätt. 

 

Mars et al., 

2007 

 

How do people with 

COPD or diabetes 

type 2 experience 

autonomy? An 

exploratory study 

 

Disability and 

Rehabilation 

 

Undersöka personal 

autonomi i samband 

med kronisk 

sjukdom och 

utforska påverkan 

av två kroniska 

sjukdomar på 

autonomin. 

(Kvalitativ studie) 

 

Autonomin är 

en realitet att 

samordna livet. 

Kroniska 

sjukdomar kan 

störa 

autonomin. 

Siebolds, et 

al., 2006 

Self-monitering of 

blood glucose-

Psychological aspects 

relevant to changes in 

HbA1c in type 2 

diabetic patients 

treated with diet or 

diet plus oral 

antidiabeticmedication 

Patient 

Education and 

Counseling 

Undersöka effekten 

av psykologiska 

aspekter på 

blodsocker kontroll 

hos patienter med 

typ 2 diabetiker. 

(Kvalitativ studie) 

Strukturerad 

rådgivning gav 

patienten ett 

redskap att mäta 

blodsockret mer 

noggrann och 

det ledde till en 

förbättrad syn 

på livet. 
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Författare/år  

 

 

 

Titel 

 

 

 

Tidsskrift 

 

 

 

Studiens syfte 

 

 

 

Studiensresultat 

 

Whiting, et 

al., 2006 

 

Managing type 2 

diabetes and 

depression in primary 

care 

 

Primary Care 

Mental Health 

 

Undersöka samband 

mellan diabetes och 

depression och 

stress, och prova 

dessa faktorer i 

samband med själv-

vård. 

(Kvalitativ studie) 

 

Depressiva 

patienter hade  

sämre 

motivation för 

diet och motion, 

men ingen 

skillnad för 

blodsocker 

mätning. 

Yi et al., 

2008 

How does anger 

coping style affect 

glycemic control in 

diabetes patients? 

International 

Journal of 

Behavioral 

Medicine 

Undersöka relation 

mellan oro, 

aggressivitet, och 

blodsocker kontroll 

hos patienter med 

diabetes. 

(Kvantitativ studie) 

Aggressivitet 

och oro bidrar 

till sämre 

blodsocker 

kontroller hos 

diabetes 

patienter. 
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