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Sammanfattning    
Diabetes typ 2 omnämns till viss del som en livsstilssjukdom då orsaker till insjuknande 
ofta beror på övervikt, höga blodfetter och högt blodtryck. Sjukdomen drabbar 
vanligtvis personer från 40 år, dock har åldern vid insjuknandet sjunkit på senare år. 
Diabetes typ 2 påverkar livsvärlden och kan leda till försämrad livskvalitet och en rad 
fysiologiska komplikationer. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att leva 
med och hantera sin sjukdom, samt minska risken för komplikationer, är det viktigt att 
sjuksköterskan ser varje patient som unik. För att möjliggöra detta är det viktigt att som 
sjuksköterska få kunskap om hur den unika patienten upplever situationen. Syftet med 
denna litteraturstudie är därmed att beskriva vuxna, från 19 års ålder, patienters 
upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Nio kvalitativa artiklar har analyserats enligt 
Axelssons (2012, ss. 203-220) modell. Detta resulterade i tre huvudteman: 
Stigmatisering med undertemana: Distansering – en följd av skuld och skam och ”Den 
goda patienten” – rädsla för att bli kritiserad. Behov av kunskap om diabetes typ 2 med 
undertemana Kunskap skapar delaktighet och Hur hantera diabetes typ 2 i det dagliga 
livet? Kontakt med vården med undertemana Maktbalans – en förutsättning för gott 
vårdande och Lärande möten – möjligheter och hinder. I resultatet framkommer det att 
de flesta patienterna upplever negativa attityder, både från närstående och sjuksköterska 
vilket kan leda till isolering samt skuld- och skamkänslor. Patienterna upplever att 
teoretisk och praktisk kunskap och information om sjukdomen är en viktig del i hur 
patienterna ser på och hanterar sin sjukdom. I diskussionen behandlas vikten av 
kunskap, vårdkontakt samt sjuksköterskans bemötande.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, patient, upplevelse, stigmatisering, kunskap  
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INLEDNING 
Vi är två sjuksköterskestudenter som ska göra en litteraturstudie vilken syftar till att 
beskriva patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Vi intresserade oss för 
ämnet då vi kommit i kontakt med sjukdomen under utbildningen samt även privat. Att 
leva med diabetes typ 2 innebär en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar såsom 
exempelvis skador på njurar, ögon samt hjärta och kärl (Mosand & Stubberud 2011, s. 
504). Då sjukdomen till viss del benämns som en livsstilssjukdom medför det att 
patienter som får diagnosen kan behöva göra vissa förändringar i sin livsstil för att 
undvika ovan nämnda komplikationer. Genom en ökad kunskap om patienters 
upplevelser av sjukdomen, ökar sjuksköterskans förutsättningar till att hjälpa patienten i 
arbetet med att lära sig leva med och hantera sin sjukdom. Sjuksköterskans ökade 
kunskap om patienters upplevelse kan också ge ökad möjlighet till att hjälpa patienten 
med eventuella livsstilsförändringar och därmed förebygga komplikationer.  
 
 
BAKGRUND 

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus (diabetes) är en endokrin sjukdom som kännetecknas av en ständigt 
förhöjd blodsockernivå i blodet samt störningar i omsättningen av fett, kolhydrater och 
protein. Det är en kronisk metabol sjukdom och en följd av avsaknad eller försämrad 
insulinproduktion (Mosand & Stubberud 2011, s. 500). Att sänka blodsockernivån i 
blodet samt att öka förutsättningarna för upptag av näringsämnen till kroppens vävnader 
är insulinets huvuduppgifter (Christensen 2012, ss, 172-173).  Brist eller ingen 
produktion av insulin leder därmed till kroniskt högt blodsocker, så kallat hyperglykemi 
(Mosand & Stubberud 2011, s. 500).  
 
Diabetes delas in i fyra grupper: Diabetes typ 1, diabetes typ 2, graviddiabetes samt 
andra specifika typer av diabetes. Diabetes typ 1 innebär en total avsaknad av 
insulinproduktion, medan diabetes typ 2 samt graviddiabetes innebär en nedsatt 
insulinproduktion (Mosand & Stubberud 2011, ss. 501-502). 
 

Diabetes typ 2  
Diabetes typ 2 utvecklas under en lång period. När diagnosen ställs har patienter ofta 
haft sjukdomen ett flertal år. Patienter som drabbas av sjukdomen är vanligtvis 40 år 
eller äldre. Dock har åldern vid insjuknandet sjunkit på senare år och en ökning av 
diagnostiserade fall har setts hos patienter i åldrarna 20-30 år, samt hos barn (Mosand & 
Stubberud 2011, s. 501). En orsak till denna utveckling beror bland annat på bristande 
fysisk aktivitet samt ökat intag av socker och fett, vilket också har bidragit till att 
medelvikten hos befolkningen har ökat (Socialstyrelsen 2015, s. 21). Faktorer som 
bidrar till insjuknande är bland annat högt blodtryck, övervikt samt höga blodfetter, 
vilket är skälet till att diabetes typ 2 omnämns som en livsstilssjukdom. Att drabbas av 
diabetes typ 2 kan ge upphov till att patienten kan behöva göra livsstilsförändringar. 
Denna förändring påverkar livsvärlden då vardagen, så som patienten känner och 
upplever den, rubbas. Detta kan leda till psykiska och fysiska besvär hos de som lever 
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med sjukdomen vilket i sin tur kan påverka livskvaliteten negativt (Mosand & 
Stubberud 2011, ss. 501-502).  
 
 
Diabetes typ 2 kan leda till en rad olika komplikationer om inte blodsockernivån hålls 
under kontroll. Dessa komplikationer kan vara synförändringar och blindhet, hjärt- och 
kärlsjukdomar samt påverkan på njurar (Mosand & Stubberud 2011, ss. 504-506). För 
att hjälpa patienten att minska risken för dessa komplikationer har sjuksköterskan en 
viktig roll i form av att vägleda patienten genom bland annat undervisning samt 
tillvaratagande av patientens egna resurser (Socialstyrelsen 2005, s. 12). Med resurser 
menas exempelvis patientens förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor samt stöd 
från familj och vänner (Wiklund 2003, s. 88). Genom att använda dessa resurser stärks 
patientens egenmakt och kan göra patienten mer delaktig i sin vårdsituation (Toshach 
Gustafsson 2009, s. 193). I sjuksköterskans arbete ingår att stärka patienten med avsikt 
att främja hälsa samt förhindra ohälsa (Socialstyrelsen 2005, s. 12). Detta kan leda till 
att patientens kontroll och engagemang över sin sjukdom ökar, vilket kan ge positiva 
följder i vårdandet (Toshach Gustafsson 2009, s. 194). 
 
Diabetes typ 2 kan behandlas på olika sätt, men i första hand prioriteras förändring av 
kost- och motionsvanor (Socialstyrelsen 2015, s. 8). I arbetet med förändring av kost- 
och motionsvanor ställs det krav på egenvård hos patienten. Med detta menas att 
patienten själv kan utföra delar av sin behandling på egen hand efter det att en 
sjuksköterska har bedömt det som säkert och rimligt (SOSFS 1982:763). Vid 
otillräcklig effekt på blodsockernivån efter förändrade kost- och motionsvanor blir 
läkemedelsbehandling aktuellt (Socialstyrelsen 2015, s. 8).  
 

Patientperspektiv och livsvärld 
Med patientperspektiv menas att patienten är central i vårdsituationen, han eller hon ses 
som expert på sig själv. Sjuksköterskan kan ha kunskap om vad en sjukdom är, men kan 
aldrig veta hur den enskilde patienten upplever den (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
103-104). För att möjliggöra patientperspektivet i vårdandet behöver sjuksköterskan 
således kunskap om patientens livsvärld. Livsvärld är ett begrepp vilket förstås som 
världen så som den erfars av varje individ. Perspektiv ligger på den enskildes 
erfarenheter och upplevelser av bland annat hälsa, vårdande, sjukdom och lidande samt 
hur dessa fenomen påverkar individens livssammanhang och vardagliga liv (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 126-128). Genom att ta hänsyn till varje individs verklighet, så 
som de själva upplever den, intas ett livsvärldsperspektiv (Ekebergh 2009, s. 23). Detta 
betyder att varje individs upplevelse av en sjukdom, såsom diabetes typ 2, erfars på 
olika sätt. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 24) menar att 
sjuksköterskan förser sig med kunskap om patientens livsvärld genom att engagera sig 
professionellt, samt ha ett reflekterande förhållningssätt. I detta skapas en vårdande 
relation, vilket är en förutsättning för ett gott vårdande.  
 

Sjuksköterskans roll 
Att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och att återställa hälsa är de 
ansvarsområden som ingår i ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 
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sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). Sjuksköterskan har ett ansvar 
gentemot sitt yrke, sin profession, sina medarbetare samt allmänheten. Den etiska koden 
vägleder sjuksköterskan till ett etiskt agerande med hänsyn till samhällets behov och 
värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 7). Sjuksköterskan har även ett 
ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där målet med hälso- och 
sjukvård är att ge vård till alla människor med respekt för deras lika värde samt för 
värdigheten hos den enskilda människan (SFS 1997:142). Sjuksköterskan arbetar även 
efter en kompetensbeskrivning vilken socialstyrelsen ansvarar för. Denna 
kompetensbeskrivning tar upp tre huvudområden vilka präglar sjuksköterskans arbete; 
omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. 
Den beskriver även att ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn ska karaktärisera 
arbetet (Socialstyrelsen 2005, s. 10).  
 
Sjuksköterskan har även ett ansvar att arbeta för att främja hälsa samt för att förebygga 
ohälsa. Detta görs i form av att identifiera och värdera resurser och egenvårdsförmåga 
hos den enskilde patienten, samt förmedla kunskap och stöttning till patienten och dess 
närstående (Socialstyrelsen 2005, s. 12). I och med detta stärks individens egenmakt 
vilket ökar patientens förutsättning till att själv göra hälsofrämjande val. Detta ökar 
även förmågan till att patienten gör ett eget ställningstagande gällande att komma till 
bukt med en eventuellt sviktande hälsosituation (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181). Ett 
exempel på en sviktande hälsosituation är dåliga levnadsvanor i form av bland annat 
fysisk inaktivitet och högt intag av fett och socker. Enligt Dahlberg och Segesten (2011, 
ss. 221-222) ska livsstilsfrågor gällande kost och rörelse ingå i det hälsofrämjande 
arbetet då hälsa inte enbart handlar om sjukdom och vård utan även det dagliga livet, 
livsstilen.  
 

Vårdande relation 
En vårdande relation är central i mötet med patienter med diabetes typ 2 då Ritholz, 
Beverly, Brooks, Abrahamson och Weinger (2014, s. 307) menar att vissa patienter ofta 
upplever en rädsla för att bli dömda. Detta kan göra att de har svårt att öppna upp sig 
och tala om sina upplevelser om sjukdomen. Wiklund (2003, s. 171) nämner betydelsen 
av en vårdande relation och menar att den vårdande relationen skapar utrymme för 
patienten att sätta ord på sin upplevelse då förbindelsen är ömsesidig och präglas av 
respekt och tillit. Socialstyrelsen (2005, s. 12) anser att en av sjuksköterskans uppgifter 
är att, om behovet finns, skapa motivation hos patienten till att förändra sin livsstil. 
Detta i arbetet med att kunna påvisa och aktivt arbeta för att minska patientens 
hälsorisker. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) krävs det en vårdande relation 
mellan patient och sjuksköterska för att kunna ge ett sådant stöd. Wiklund (2003, ss. 
157-158) menar att en vårdande relation innebär att sjuksköterskan erbjuder sin 
tillgänglighet och kunskap till patienten som i sin tur måste anta detta erbjudande samt 
bjuda in sjuksköterskan i sin tillvaro. 
 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion 
En viktig del i sjuksköterskans arbete är rådgivning samt förmedling av kunskap. 
Rådgivning innebär en samverkan mellan patient och sjuksköterska där möjlighet ges 
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till patienten att reflektera över ny kunskap kopplat till levd erfarenhet. Syftet med detta 
är att skapa ett nytt förhållningssätt samt tankemönster (Gedda 2003, s. 83).  
 
Att leva med diabetes typ 2 innebär att patienten är i behov av kunskap om sjukdomen 
och hur den påverkar livet. En del av sjuksköterskans roll är att lära patienten om 
sjukdomen och hjälpa denne till att applicera kunskapen till det dagliga livet, 
sjuksköterskan får då en didaktisk roll (Matthews, Peden & Rowles 2009, s. 35). 
Ekebergh (2009, s. 21) menar att didaktik betyder undervisande och innebär stöttning 
till lärande. Ekebergh (2009, s. 30) menar vidare att det inom didaktiken är viktigt att 
vara mottaglig och öppen för personen i frågas individuella upplevelser, tankar och 
erfarenheter, det är viktigt att synliggöra livsvärlden.  
 

Aktuell forskning  
Att leva med diabetes typ 2 är förknippat med många upplevelser. Många patienter 
upplever rädsla för att bli dömda och känslor som skam och skuld förekommer ofta. 
Patienter upplever ofta även en känsla av kunskapsbrist som en orsak till brist i 
hanteringen av sjukdomen. Livsstilsförändringar är ofta en del av behandlingen av 
sjukdomen och för att kunna hantera detta är det viktigt med kunskap och stöd från 
sjuksköterska samt närstående och vänner (Edwall et al. 2009; Oftedal 2014; Ritholz et 
al. 2014).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom vilken på senare år ökat samt debuterar i yngre 
åldrar jämfört med tidigare, vilket är en följd av ett ökat intag av socker och fett samt 
otillräcklig fysisk aktivitet. Att leva med diabetes typ 2 innebär en ökad risk för 
allvarliga komplikationer såsom skador på njurar, ögon samt hjärta och kärl, relaterade 
till sjukdomen. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att leva med och 
hantera sin sjukdom, samt minska risken för komplikationer, är det viktigt att 
sjuksköterskan ser varje patient som unik med individuella behov. För att möjliggöra 
detta är det viktigt att som sjuksköterska få kunskap om hur den unika patienten 
upplever situationen. Denna förestående litteraturstudie avser att ge sjuksköterskan 
kunskap om hur patienten upplever sin sjukdom, samt kunskap som möjliggör stöttning 
och rådgivning åt patienten till att hantera sin sjukdom.  
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva vuxna, från 19 års ålder, patienters upplevelser av att 
leva med diabetes typ 2.    
 
 
METOD 
För att få en helhetssyn över den forskning som finns, samt synliggöra kunskap rörande 
det ämne som valts har studien genomförts med hjälp av Axelssons (2012, ss. 203-220) 
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modell för en litteraturstudie. Med en litteraturstudie menas en studie med data från 
redan publicerade rapporter eller vetenskapliga artiklar. Dessa data ska vara 
primärkällor vilket innebär att författaren till artikeln eller rapporten är den person som 
genomfört undersökningen. (Axelsson 2012, ss. 203-204).  
 

Datainsamling 
För att få fram vårdvetenskaplig forskning valdes de hälso- och sjukvårdsbaserade 
sökmotorerna Chinal och Medline då dessa är inriktade på omvårdnad, vård och 
medicin. Inklusionskriterier vid sökning av artiklarna var att personerna vilka deltog i 
studierna skulle vara 19 år eller äldre samt att artiklarna skulle vara originalartiklar. 
Vidare skulle artiklarna vara vårdvetenskapliga och inte publierade tidigare än 2005. 
 
Segesten (2012, s. 99) menar att kvalitativa studier har till syfte att frambringa förståelse 
för en person, till exempel en patients erfarenhet och upplevelse. Fokus låg därmed på 
att finna artiklar med kvalitativ inriktning. Till att börja med gjordes en pilotsökning för 
att se hur mycket forskning som fanns tillgängligt inom det valda området. En 
pilotsökning förklaras som en sökning utan begränsningar (Axelsson 2012, s. 208). I 
pilotsökningen hittades 16 artiklar vilka granskades ytligt, genom att abstrakten lästes. 
Detta resulterade i att fem artiklar valdes ut för djupare granskning medan resterande, 
vilka ej motsvarade syftet, kasserades. Därefter gjordes den egentliga sökningen, med 
mer sökorden type 2 diabetes, lived experience, life, patient, nurse och experience 
(Bilaga 1). Dessa sökord kombinerades för att finna relevanta artiklar. Denna sökning 
resulterade i ytterligare elva artiklar varav fyra artiklar valdes ut, vilka uppfyllde 
inklusionskriterierna. Totalt valdes nio kvalitativa artiklar ut vilka bedömdes relevanta 
för studiens syfte (Bilaga 2). 
 

Dataanalys 
Axelssons (2012, ss. 203-220) analysmodell för litteraturstudie låg till grund för analys 
av de valda artiklarna. Till att börja med sammanställdes artiklarnas metod, urval, syfte 
och resultat i en tabell (Bilaga 2). Detta för att få en översikt av materialet och en vidare 
vägledning i analysarbetet av artiklarna. Sammanställningen syftar även till att bryta ner 
artiklarna för att skapa en ny helhet. Artiklarna lästes därefter igenom noggrant, av 
författarna på varsitt håll, för att få en uppfattning om dess innehåll. För att få en tydlig 
överblick gjordes anteckningar i form av stödord utifrån syftet, för att finna likheter i 
artiklarna. Efter diskussion mellan författarna ledde dessa likheter till identifiering av tre 
huvudteman, vilka grundlade resultatet. Artiklarna lästes åter igenom och varje tema 
fick en kod i form av en färg. Därefter sammanställdes text som kunde tillhöra 
respektive tema. Temana analyserades vidare i strävan efter en tydligare struktur vilket 
resulterade i sex underteman och slutligen formades litteraturstudiens resultat vilket 
avser svara på studiens syfte.  
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RESULTAT 
Analysen av de valda artiklarna ledde fram till tre huvudteman med tillhörande sex 
underteman (Tabell 1):  
 
 
Tabell 1. Resultatets huvudteman och underteman 
Huvudtema Undertema  
Stigmatisering Distansering – en följd av skuld och skam  

 
”Den goda patienten” – rädsla för att bli 
kritiserad 

Behov av kunskap om diabetes typ 2 Kunskap skapar delaktighet 
 
Hur hantera diabetes typ 2 i det dagliga 
livet? 

Kontakt med vården Maktbalans – en förutsättning för gott 
vårdande 
 
Lärande möten – möjligheter och hinder  

 
Stigmatisering 
Många patienter vilka lever med diabetes typ 2 upplever en känsla av och/eller en rädsla 
för stigmatisering. Denna känsla eller rädsla kan visa sig till följd av att patienter 
upplever negativa attityder från familj, vänner och sjuksköterskor samt av en känsla av 
att bli behandlad annorlunda på grund av sin sjukdom.  
 
Distansering – en följd av skuld och skam  
Upplevelsen av negativa attityder från familj och vänner kan leda till att vissa patienter 
undviker att nämna sin sjukdom. Vissa patienter upplever även att familj och vänners 
strävan efter att ge stöd kan upplevas som icke-konstruktiv då stödet kan uppfattas som 
överdrivet. Stödet kan visa sig i form av irrelevant information om diabetes typ 2 och 
tillrättavisande om levnadsvanor. Konsekvenserna av detta kan göra att vissa patienter 
distanserar sig från familjen och undviker sociala situationer där risken finns för 
stigmatisering (Oftedal 2014, ss. 45-47). Skam och skuld, ofta till följd av 
stigmatisering, är känslor vilka är vanliga hos patienter med diabetes typ 2 då patienter 
upplever att omgivningen ofta anser att patienterna själva bär skulden till sjukdomen 
(Oftedal 2014, s. 46).  
 

”Den goda patienten” – rädsla för att bli kritiserad 
Även i kontakt med sjuksköterskor i vården kan vissa patienter uppleva rädsla för 
stigmatisering. I rädslan för att bli dömda och kritiserade för deras levnadssätt har en del 
patienter svårt för att dela med sig av sina erfarenheter av sitt liv med diabetes typ 2 
(Ritholz et al. 2014, s. 309). Det kan till och med vara så att vissa patienter tar på sig en 
roll som den ”goda patienten” och enbart delger det han eller hon tror att sjuksköterskan 
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vill höra (Ciechanowski & J Katon 2006, s. 3075). Thors Adolfsson, Starrin, Smide och 
Wikblad (2007, s. 991) menar att vissa personer även upplever negativa attityder hos 
sjuksköterskan. Detta om patienterna inte följt de råd och rekommendationer vilka 
sjuksköterskan tidigare givit. Patienterna var medvetna om behovet av att följa dessa 
riktlinjer, men saknade självdisciplin. Ritholz et al. (2014, s. 307) beskriver att en 
tillitsfull och accepterande miljö i mötet med sjuksköterskan gjorde att patienternas 
rädsla för att bli dömda samt skuld- och skamkänslor minskade. Samtal rörande 
patienternas matintag och vikt var den främsta anledningen till patienternas rädsla för att 
bli dömda av sjuksköterskan.  
 

Behov av kunskap om diabetes typ 2 
Många personer med diabetes typ 2 anser att kunskap om diabetes typ 2 är en av de 
viktigaste faktorerna i deras hantering av sjukdomen (Matthews, Peden & Rowles 2009, 
s. 33). 
  

Kunskap skapar delaktighet 
Då diabetes typ 2 är en sjukdom där symtomen på eventuella komplikationer kommer 
smygande med tiden, gör det att patienterna inte alltid känner fysiska besvär av 
sjukdomen. Många patienter menar att om de haft mer uppenbara och tydliga symtom 
hade de tagit sjukdomen på större allvar. Patienterna menar att om de hade förstått 
innebörden av sjukdomen och dess risker skulle de ha tagit mer eget ansvar för sin 
behandling och också kunnat vara med att påverka sin egen behandling (Matthews, 
Peden & Rowles 2009, s. 34). Delaktighet, såsom kunskap om sjukdomen samt kunskap 
om hur de kan påverka sin behandling, skapar ett ökat självförtroende hos patienterna 
vilket leder till förbättrad hantering av sjukdomen (Edwall et al. 2008, s. 776; Edwall et 
al. 2009, s. 345). Att sjuksköterskan delger information och kunskap anpassat efter 
patienternas befintliga kunskapsnivå skapar en känsla av delaktighet. Delaktigheten ger 
ett ökat förtroende för sjuksköterskan och därmed även en vilja att följa de råd som ges 
och även en förmåga att kunna vara med och styra hur behandlingen ska se ut 
(Ciechanowski & Katon 2006, s. 3074). Att hota om och varna för eventuella 
komplikationer anser många patienter inte uppmuntrar eller ger kunskap om sjukdomen 
och hantering av den (Matthews, Peden & Rowles 2009, s. 33).  
 

Hur hantera diabetes typ 2 i det dagliga livet? 
Nyckeln till en välfungerande behandling av diabetes typ 2 är en kombination av 
kunskap om sjukdomen, livsstilsförändringar samt lämpliga levnadsvanor (Matthews, 
Peden & Rowles 2009, s. 35). Vissa personer med diabetes typ 2 menar att det inte 
räcker med utbildning och information om sjukdomen, utan även kunskap och förståelse 
om hur de ska applicera kunskapen i sitt dagliga liv (McDowell, McPhail, Halyburton, 
Brown & Lindsay 2009, s. 1436). Att lära sig att hantera sin sjukdom och att veta vad 
som är bäst för en själv anser somliga patienter ger en ökad känsla av delaktighet, 
självkänsla och självkontroll (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson 2007, s. 776). Brist 
på kunskap kunde leda till ambivalens till att göra eventuella livsstilsförändringar. De 
kunde inte se sambandet mellan deras livsstilsvanor och symtom och den begränsade 
kunskapen om sjukdomen försvårade möjligheten till förändring. De patienter som ändå 
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förändrade vissa vanor kunde dock inte förstå varför förändringarna var nödvändiga då 
de inte upplevde några besvär från sjukdomen (Thors Adolfsson et al. 2007, s. 991). 
Avsaknad av omedelbara fördelar av livsstilsförändringar såsom fysisk aktivitet och 
kostrestriktioner var också en anledning till att vissa patienter avstod från att göra dessa 
(Matthews, Peden & Rowles 2009, ss. 34-35).  
 

Kontakt med vården 
En tillitsfull och öppen kommunikation anses av många patienter vara en viktig del i 
mötet med sjuksköterskan. Detta skapar förutsättningar för att patienterna ska hantera 
sin sjukdom på ett adekvat sätt (Matthews, Peden & Rowles 2009, s. 33). Vissa 
patienter med diabetes typ 2 upplever att i mötet med vården är det viktigt att 
sjuksköterskan skapar en miljö vilken präglas av trygghet, ömsesidig tillit och 
acceptans.  Detta för att patienterna ska känna sig trygga med att ställa frågor om och att 
dela med sig av sina upplevelser av sjukdomen (Ritholz et al. 2014, s. 307). 
 

Maktbalans – en förutsättning för gott vårdande 
Somliga patienter upplever att de känner sig trygga i en miljö där sjuksköterskan 
använder ett språk vilket är anpassat efter patientens kunskapsnivå, bland annat mindre 
bruk av medicinska termer (Edwall et al. 2007, s. 776).  Patienterna upplevde också en 
trygghet när sjuksköterskan försökte lära känna dem och använde sig av en icke-
dömande attityd. Detta ledde till att patienten blev mer engagerad i det vårdande mötet 
med sjuksköterskan (Ciechanowski & Katon 2006, s. 3074). Flera patienter uttryckte 
även en känsla av trygghet då de upplevde att de blev omhändertagna av sjuksköterskan 
(Edwall et al. 2009, s. 344). I en miljö som saknar trygghet och tillit upplever vissa 
patienter en maktobalans där sjuksköterskan styr patienten utan att ta hänsyn till 
vederbörandes upplevelser. Patienten får då en passiv roll och vågar därav inte ställa 
frågor eller öppna upp sig och tala om sina erfarenheter av sjukdomen (Thors Adolfsson 
et al. 2008, ss. 989-990).   
 
Många patienter med diabetes typ 2 upplever att känslan av att bli sedd och bekräftad av 
sjuksköterskan innebar en känsla av positiv styrka och trygghet (Edwall et al. 2007, s. 
776). Det var även viktigt för patienterna att sjuksköterskan ingav dem en känsla av 
hopp och en god framtidstro i det fortsatta livet med diabetes typ 2 (Ritholz et al. 2014, 
s. 309). Genom sjuksköterskans stöttning och tillgänglighet upplevde många patienter 
med diabetes typ 2 att viljan för ansvarstagande i sin egenvård ökade. Det fick de även 
att känna sig lugna, säkra och hoppfulla till att integrera sjukdomen till det dagliga livet 
(Edwall et al. 2007, s. 777).  
 

Lärande möten – möjligheter och hinder  
De flesta patienterna med diabetes typ 2 upplevde mötet med sjuksköterskan som något 
positivt. De ansåg att den kontakten var en möjlighet till att motta ytterligare kunskap 
om sjukdomen och hanteringen av den (Edwall et al. 2008, s. 777). Patienter upplevde 
även att möten, som en del i vårdkontakten, med andra patienter med diabetes typ 2 som 
en positiv erfarenhet med möjlighet till utbyte av kunskap, erfarenheter och upplevelser. 
Dessa möten ledde till ökad förståelse av, samt kunskap om sjukdomen och dess följder 
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(Thors Adolfsson et al. 2008, s. 991).  En del patienter såg även sin diagnos med 
diabetes typ 2 som något positivt då de, med stöd av sjuksköterskan, fick en möjlighet 
till att förändra sin livsstil (Yamakawa & Makimoto 2007, s. 1036).  
 
I mötet med sjuksköterskan upplevde många patienter med diabetes typ 2 att 
omgivningen och miljön var stressig och att de inte blev sedda (McDowell et al. 2009, 
s. 1437). De upplevde att de inte hade den tid de önskade vilket ledde till att de inte ville 
ställa de frågor de önskade eller tillkännage sina tankar, då de inte ville uppehålla 
sjuksköterskan med detta. Vissa patienter beskrev ofta en barriär mellan dem och 
sjuksköterskan (Ciechanowski & J. Katon 2006, s. 3073). Det kan även bildas en barriär 
mellan patient och sjuksköterska om sjuksköterskan använder ett språk innehållande 
mycket medicinska termer vilket gör det svårt för patienten att förstå sjuksköterskans 
råd och förslag (Edwall et al. 2007, s. 776). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 
diabetes typ 2, vilket anses vara besvarat. För att besvara studiens syfte gjordes en 
litteraturstudie där huvudsakligen kvalitativa artiklar låg till grund för resultatet. För att 
ge svar på syftet med en annan kvalitativ metod hade en empirisk studie kunnat 
genomföras med intervjuer av patienter med frågan om deras upplevelser av att leva 
med diabetes typ 2. Detta bedömdes dock vara för tidskrävande. 
 
De valda artiklarna kommer från Europa och Nordamerika, med undantag från en vilken 
kommer från Japan. För att begränsa antalet sökträffar var tanken att endast välja studier 
från Europa och Nordamerika men då artikeln från Japan ansågs vara relevant för syftet 
valdes även den ut. Varför dessa regioner valdes ut berodde på att kulturen i dessa 
områden är mer lik vår kultur än vad den är i andra delar av världen. Huvudordet som 
användes vid sökning av artiklar var diabetes type 2 vilket kombinerades med ett flertal 
andra sökord för att få fram relevant forskning.   Sökningarna gav en hel del träffar och 
för att avgränsa samt minska antalet träffar hade ytterligare avgränsningar kunnat göras, 
exempelvis geografiskt.   
 
Det svåra med att beskriva patienters upplevelser var att varje patients upplevelse är 
individuell och går således inte att applicera på alla patienter. Med detta i åtanke kan 
därmed inte studiens resultat överföras generellt på alla patienter med diabetes typ 2. 
Med överförbarhet menar Polit och Beck (2006 se Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 198) i vilken omfattning resultatet kan föras över till andra situationer eller 
grupper. I analysarbetet framkom dock ett stort antal likheter mellan de olika resultaten i 
artiklarna vilka kan ge en uppfattning om vad många patienter upplever och erfar, få 
skillnader påträffades.  
 
I analysarbetet läste författarna igenom artiklarna var och en och diskuterade därefter 
sina fynd i och tankar om artiklarnas resultat. Fynden författarna gjorde var likvärdiga 
och behandlade artiklarnas likheter, vilket gjorde dem relevanta för litteraturstudien. 
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Likheterna mellan artiklarna framkom tydligt vilket gjorde det naturligt att det var dessa 
vilka låg till grund för de huvudteman och underteman vilka identifierades under 
analysarbetet.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet presenteras i de tre huvudtemana Stigmatisering, Behov av kunskap om 
diabetes typ 2 och Upplevelser av vårdkontakt. Patienter upplever att kunskap om 
diabetes typ 2 samt regelbunden kontakt med vården är av stor vikt i hanteringen av 
deras sjukdom. De vill ha hjälp från vården om eventuella livsstilsförändringar samt 
kunskap om hur de ska applicera dessa i vardagen, vilket styrks av Kneck, Fagerberg, 
Eriksson och Lundman (2014, ss. 7-8). Dahlberg och Segesten (2011, ss. 221-223) 
menar att vårdande med grund i vårdvetenskap på något sätt måste innehålla frågor som 
rör fysisk aktivitet och kost. Patienterna måste stödjas och stärkas till en hälsosam 
livsstil. Enligt Ekebergh (2009, ss. 31-32) ligger grunden till patientens möjlighet till att 
ta emot kunskap i dennes livsvärld. Det betyder att sjuksköterskan måste ta hänsyn till 
patientens erfarenhet av och syn på sin egen hälsa och ohälsa. Detta görs genom att 
sjuksköterskan är lyhörd, förstående och öppen för patientens känslor och uttryck.  
 
Resultatet visar även att patienter hade tagit sjukdomen på större allvar om de hade varit 
medvetna om de allvarliga följderna sjukdomen kunde få om de inte hanterade den på 
ett fullgott sätt. Även detta stärks av Kneck et.al. (2014, s. 7) som menar att osäkerheten 
kring sjukdomens allvarlighetsgrad kunde bidra till att patienter inte tog den på allvar. 
Vikten av kunskap stärks även av Hansson Scherman och Friberg (2009, s. 21) vilka 
menar att det är vanligt att patienter som inte blivit tillräckligt informerade om sin 
sjukdom inte hanterar den på ett tillfredsställande sätt. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 
11) ingår det i sjuksköterskans arbetsuppgifter att informera och undervisa i samverkan 
med patienten samt ge vägledning och stöd, vilket ger patienten ökade förutsättningar 
till delaktighet i hanteringen av sin sjukdom. Martin (2009, ss. 68-69) menar att 
sjuksköterskan behöver skapa förståelse hos patienten för vad denne behöver lära sig 
om sin sjukdom. Med detta menas att sjuksköterskan behöver konkretisera och 
synliggöra för patienten vad sjukdomen innebär och vad den kan få för konsekvenser.  
 
I resultatet framkom det att patienter upplever kontakten med vården som både positiv 
och negativ. De ser mötet med en sjuksköterska som något positivt men upplever ofta 
att deras behov inte tillfredsställs, de upplever en stressig miljö, negativa attityder från 
sjuksköterskan och att de inte tas på allvar. Enligt Dahlberg och Segesten (2011, ss. 
210-211) är förutsättningen för ett optimalt vårdande att sjuksköterskan är närvarande i 
mötet med patienten. En närvarande sjuksköterska är en engagerad sjuksköterska vilket 
leder till att patienten känner sig sedd och upplever en trygghet. Dessutom menar 
Hansson Scherman och Runesson (2009, s. 104) att det är viktigt att lyssna på patienten 
och vara öppen för dennes tankar och upplevelser. Detta betyder att sjuksköterskan 
måste sätta sin egen förståelse åt sidan, så gott det går. Dahlberg och Segesten (2011, s. 
184) anser att sjuksköterskan måste vara öppen och följsam för patientens livsvärld och 
samtidigt medveten om sin expertis som sjuksköterska. Ekebergh (2009, s. 26) talar om 
att det krävs en vårdande relation, vilken karaktäriseras av integritet, närhet, respekt och 
värdighet, för att uppnå ett gott vårdande. Hon beskriver vidare en vårdande relation 
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som en relation helt beroende av en mellanmänsklig förbindelse mellan sjuksköterska 
och patient.  
Resultatet åskådliggör att patienterna inte känner sig bekväma med att ställa frågor 
rörande deras sjukdom som en följd av att sjuksköterskan inte är närvarande. De 
upplever ofta en envägskommunikation där sjuksköterskan ger information utan att 
varsko sig om att patienten förstått. Detta stärks av Al Sayah, Williams, Pederson, 
Majumdar & Johnson (2014, s. 413) vilka menar att sjuksköterskan sällan tar sig tid att 
säkerställa om patienten har förstått eller inte. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 11) ingår 
det i sjuksköterskans arbete att se till att patienten förstått den information vilken 
sjuksköterskan delgivit.  
 
Resultatet visar att patienter upplever en känsla av stigmatisering av vänner, familj och 
sjuksköterska. De upplever negativa och dömande attityder, att de särbehandlas på 
grund av sin sjukdom samt en känsla av att de skuldbeläggs.  Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 155-156) betonar vikten av att sjuksköterskan är öppen och följsam i mötet 
med patienten genom att lyssna och sätta sin egen förståelse åt sidan. Detta leder till att 
tillit skapas mellan patient och sjuksköterska och patienten känner ett förtroende för 
sjuksköterskan. Patienten känner sig därmed trygg med att dela med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser om sin sjukdom utan att känna sig dömda. Socialstyrelsen 
(2005, s. 11) menar även att det är sjuksköterskans ansvar att informera och undervisa 
närstående vilket kan öka deras förståelse för patienternas situation.  
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER  
Utifrån studiens resultat framkom följande med betydelse för sjuksköterskans möte med 
patienter med diabetes typ 2: 
 

• Att vara öppen och följsam i mötet med patienten och bjuda in till en vårdande 
relation genom att ställa öppna frågor och lyssna på patientens svar. 
 

• Sjuksköterskan måste vara lyhörd inför patientens upplevelser, erfarenheter och 
känslor för att kunna bemöta varje patient utifrån dennes individuella behov. 
 

• Sjuksköterskan ska ge patienten den tid som är avsatt för denne, utan att bli störd 
av annan vårdpersonal, genom att erbjuda en lugn miljö och att vara närvarande 
och engagerad i mötet med patienten.  

 
• Att delge patienten och dennes närstående individuellt anpassad kunskap om 

diabetes typ 2 samt råd om hantering av sjukdomen.  
 

 
SLUTSATSER 
De slutsatser vilka kan dras av studien är att patienter vilka lever med diabetes typ 2 kan 
uppleva en känsla av stigmatisering samt en känsla av att människor runt omkring 
skuldbelägger dem. De upplever att kontakten med vården är viktig och likaså stöttning 
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gällande eventuella livsstilsförändringar. Dock upplever de att bemötandet från 
sjuksköterskan ofta präglas av negativa och dömande attityder, vilket leder till att 
patienterna väljer att inte alltid ställa sina frågor.  Många patienter upplever att de till 
följd av kunskapsbrist inte tar sin sjukdom och de eventuella komplikationerna på 
allvar. Det är först när tydliga symtom uppkommer som patienterna blir medvetna om 
sjukdomens allvarlighetsgrad.  
 
En annan slutsats som kan dras är att patienter med diabetes typ 2 anser att det är viktigt 
att känna sig trygg i mötet med sjuksköterskan samt att bli bemött med respekt och 
värdighet. De vill kunna uttrycka sig utan att bli dömda eller kritiserade.  
 
I framtiden är det viktigt att fortsätta studera patienter med diabetes typ 2. Fokus kan då 
vara att studera hur relationen mellan sjuksköterska och patient påverkar resultatet av 
vårdandet. Detta för att kunna hjälpa patienterna på ett mer tillfredsställande sätt och för 
att underlätta för dem i arbetet med att lära sig att hantera sin sjukdom.  
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BILAGA 1 Sökhistorik 
 
 
Databas Sökord Träffar Antal 

utvalda 
artiklar 

Datum 

Chinal Type 2 diabetes 
+Life 

2652 1 2015-03-03 

Medline Type 2 diabetes 
+Patient+Experience 

275 4 2015-03-03 
 

Medline Patient+Nurse 
+Diabetes type 2 

192 1 2015-03-03 

Medline Type 2 diabetes 
+Lived experience 

8 1 2015-03-17 

Medline Type 2 diabetes 
+Experience 

434 0 2015-03-17 

Chinal Type 2 diabetes 
+Patient experience 

9 2 2015-03-17 
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BILAGA 2 Översikt över analyserade artiklar 
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: 
Ciechanowski, 
P. & Katon J, 
W. 
Årtal: 2006 
Titel: The 
interpersonal 
experience of 
health care 
through the 
eyes of 
patients with 
diabetes 
Tidskrift: 
Social Science 
& Medicine 

Utforska frågor om 
tillit och samverkan 
inom sjukvårdsmiljön, 
utifrån upplevelser av 
patienter med diabetes 
typ 2. 

Metod: Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades med 
hjälp av ett 
analysprogram.  
Urval: 27 patienter 
med diabetes typ 2 
intervjuades. 
Patienterna rekryterades 
med hjälp av ett 
självskattningsformulär. 
 

En del av patienterna med 
ett avvisande, samt 
ängsligt uttryck 
rapporteras ha låga nivåer 
av tillit och en oförmåga 
att samarbeta med andra 
under en längre tid. 
Patienter vilka känner sig 
trygga i sig själva känner 
generellt mer tillit till 
vården. 
 

Författare: 
Edwall, L-L. 
Danielson, E. & 
Öhrn, I. 
Årtal: 2009 
Titel: The 
meaning of a 
consultation 
with the 
diabetes nurse 
specialist 
Tidskrift: 
Scandinavian 
journal of 
caring sciences  

Belysa den 
betydelsefulla 
innebörden av 
samrådet mellan 
diabetessjuksköterskan 
och patienterna för att 
kunna få en djupare 
förståelse för deras 
upplevelser.  

Metod: Patienterna 
intervjuades och 
därefter användes en 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod vid 
analys och tolkning av 
texterna. 
Urval: 20 patienter 
med diabetes typ 2 
deltog och intervjuades.  

Patienternas upplevelse av 
samrådet med 
diabetessjuksköterskan 
var att sjukdomen kunde 
hanteras bättre och att 
patienterna fick en bättre 
kontroll över sin diabetes.  
 

Författare: 
Edwall, L-L. 
Hellström, A-L. 
Öhrn, I. & 
Danielson, E.  
Årtal: 2007 
Titel: The lived 
experience of 
the diabetes 
nurse specialist 

Belysa den levda 
erfarenheten, hos 
patienter med diabetes 
typ 2, av regelbundna 
kontroller hos en 
diabetessjuksköterska.  

Metod: Narrativ 
intervjumetod följt av 
en fenomenologisk-
hermeneutisk metod vid 
analysen. 
Urval: Tio kvinnor och 
tio män med diabetes 
typ 2 deltog. 

Patienternas erfarenhet av 
regelbundna kontroller 
visade sig ha en 
övergripande positiv 
inverkan på deras sätt att 
leva med sjukdomen, 
genom att stödja och 
utveckla sin förståelse och 
hantering av vardagen. 
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regular check-
ups, 
as narrated by 
patients with 
type 2 diabetes 
Tidskrift: 
Journal of 
clinical nursing 
Författare: 
Matthews M, 
S., Peden R, A. 
& Rowles D, G. 
Årtal: 2009 
Titel: Patient–
provider 
communication: 
Understanding 
diabetes 
management 
among adult 
females 
Tidskrift: 
Patient 
Education and 
Counseling 

Utforska hur vuxna 
kvinnor hanterar sin 
diabetes typ 2. 

Metod: En explorativ 
kvalitativ deskriptiv 
metod användes. 
Fokusgrupp och 
individuella 
djupintervjuer. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
kodades utifrån funna 
teman. 
Urval: Fem kvinnor 
över 50 år med diabetes 
typ 2. 

Tre teman identifierades: 
”Kommunikation med 
vårdgivare”, ”kunskap om 
diabetes” och 
”konsekvenserna av 
bristande glukoskontroll”. 

Författare:  
McDowell R.S, 
J. McPhail, K. 
Halyburton, G. 
Brown, M. & 
Lindsay, G. 
Årtal: 2009 
Titel: 
Perceptions of a 
service redesign 
by adults living 
with type 2 
diabetes 
Tidskrift: 
Nursing 
research 

Att utforska 
uppfattningar hos 
vuxna patienter med 
diabetes typ 2, 
angående 
omstrukturering i 
vården. 

Metod: En explorativ 
kvalitativ ansats. Åtta 
fokusgrupper varav fem 
grupper som nyligen 
fått erfara en 
omstrukturering i 
vården och tre grupper 
som erfarit den nya 
strukturen i upp till två 
år. Under analysen 
valdes sektioner ut ur 
den insamlade datan, 
relaterat till de utvalda 
ämnena. Dessa 
sektioner 
kategoriserades. 
Urval: 35 patienter 
med diabetes typ 2. 

Fem teman identifierades: 
”Effekten av att leva med 
diabetes”, ”Kunskap om 
diabetes”, ”Rutiner för 
organisatorisk 
förändring”, 
”Vårdsammanhang” och 
”Individuell oro”.  

Författare:  
Oftedal, B 
Årtal: 2014 
Titel: Perceived 
support from 

Att beskriva hur vuxna 
med diabetes typ 2 
upplever stöd från 
familj och vänner och 
hur det stödet influerar 

Metod: Deskriptiv 
kvalitativ design. 
Fokusgrupp. Den 
insamlade datan 
analyserades genom 

Tre teman identifierades: 
”blandat praktiskt stöd”, 
”icke-konstruktivt 
känslomässigt stöd” och 
”påträngande informativt 
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family and 
friends 
among adults 
with type 2 
diabetes 
Tidskrift: Eur 
Diabetes 
Nursing 
 

deras hantering av sin 
diabetes. 
 
 

kvalitativ 
innehållsanalys. 
Urval: Tolv män och 
sju kvinnor med 
diabetes typ 2.  

stöd”. 

Författare:  
Ritholz D, M. 
Beverly A, E. 
Brooks M, K. 
Abrahamson J, 
M.  
& Weinger, K 
Årtal: 2014 
Titel: Barriers 
and facilitators 
to self-care 
communication 
during medical 
appointments in 
the 
United States 
for adults 
with type 2 
diabetes 
Tidskrift: 
Chronic Illness 

Undersöka 
uppfattningar om 
hinder och 
möjligheter till 
kommunikation om 
egenvård under 
läkarbesök, för vuxna 
patienter med diabetes 
typ 2. 

Metod: Kvalitativ 
studie med 
djupintervjuer med 
hjälp av en 
semistrukturerad 
intervjuguide. Datan 
analyserades genom 
kodning och 
kategorisering vilket 
sedan ledde till olika 
teman som blev det 
slutgiltiga resultatet. 
Urval: 34 patienter 
med diabetes typ 2 och 
19 diabetesläkare. 
 

Läkare beskrev vissa 
patienter som ovilliga att 
diskutera sin egenvård 
främst på grund av skuld, 
skam och rädsla för att bli 
dömda. På samma sätt 
beskrev patienter ovillig 
kommunikation som en 
följd av skam, framför allt 
skam runt matintag och 
vikt samt en rädsla för att 
bli dömda. Läkare och 
patienter rekommenderar 
tillit, icke dömande 
förhållningssätt, öppen 
och ärlig kommunikation 
och att inge patienter som 
lever med diabetes typ 2 
med hopp som viktiga 
faktorer för att främja 
egenvårdskommunikation. 
 

Författare: 
Thors 
Adolfsson, E. 
Starrinc, B. 
Smidea, B. & 
Wikblad, K. 
Årtal: 2007 
Titel: Type 2 
diabetic 
patients’ 
experiences of 
two different 
educational 
approaches—A 
qualitative 
study 
Tidskrift: 

Undersöka patienters 
upplevelser av att delta 
i en empowerment-
grupp eller att delta i 
individuell rådgivning.  
 
 

Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer användes och 
spelades in, 
transkriberades 
ordagrant och 
analyserades med hjälp 
av en kvalitativ 
innehållsanalys 
Urval: Totalt 
intervjuades 28 
patienter med diabetes 
typ 2 varav 14 fick 
individuell rådgivning 
och resterande 14 
deltog i empowerment-
gruppen. 

Tre huvudkategorier 
valdes ut från 
intervjuerna: ”relationer”, 
”lärande” och 
”sjukdomskontroll”. 
Studien indikerar att 
horisontella relationer 
mellan patient och 
sjuksköterska, delaktighet 
i lärande och 
sjukdomskontroll ökar 
patientens förmåga att 
påverka och aktivt deltaga 
i sin vård. 
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International 
journal of 
nursing studies 
Författare: 
Yamakawa, M. 
& Makimoto, 
K. 
Årtal: 2007 
Titel: Positive 
experiences of 
type 2 diabetes 
in Japanese 
patients: 
An exploratory 
qualitative 
study 
Tidskrift: 
International 
journal of 
nursing studies 

Undersöka 
förekomsten av 
positiva erfarenheter 
hos personer med 
diabetes typ 2. 

Metod: En utforskande 
kvalitativ studie med 
konstant jämförande 
metod. Intervjuerna 
transkriberades och 
lästes igenom för att få 
en helhetsbild. 
Uttalanden 
identifierades och 
jämfördes för att kunna 
se skillnader och 
likheter mellan 
patienterna. 
Skillnaderna och 
likheterna blev till 
teman vilka utgjorde 
resultatet. 
Urval: För att rekrytera 
deltagare användes ett 
bekvämlighetsurval på 
två olika sjukhus, där 
deltagarna mottagit 
vård.  17 patienter med 
diabetes typ 2 
intervjuades.  

Alla patienter uttryckte 
positiva erfarenheter i 
hantering av diabetes.  
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