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Sammanfattning    

Diabetes typ 2 innebär att kroppens vävnader som är beroende av insulin har blivit 

insulinresistenta. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka och kan vara långt gången 

redan vid diagnostisering. Sjukdomen kan innebära stort lidande för patienten med ökat 

vårdbehov, långa vårdtider och förändrad livssituation. Första steget i behandlingen är 

livsstilsförändring, vilket kan förbättra sjukdomstillståndet. Livsstilsförändring kan även 

bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskan kan fungera stödjande i 

patientens hälsoprocesser och bör uppmuntra samt stärka patienten till förändrad livsstil. 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser i samband med livsstils-

förändring vid diabetes typ 2. 11 kvalitativa artiklar analyserades och sammanställdes i 

en litteraturstudie. I resultatet framkommer tre teman Omgivningens betydelse, Bryta 

tidigare mönster och Komma till insikt om sin situation. Det framkommer att patienter 

med diabetes typ 2 har behov av stöd för att göra och bibehålla livsstilsförändring. Stöd 

kan komma från vården, familj och närstående samt andra i liknande situation. Det visar 

sig att sjukdomen kan leda till en förändrad syn på sig själv samt ge känslor av skuld, 

sorg och värdelöshet. Patienter beskriver rädsla av att dö i förtid på grund av 

sjukdomen, vilket bidrar till en insikt om att sjukdomen är allvarlig. För att 

livsstilsförändringen ska bli långvarig behöver motivationen till detta komma inifrån. I 

diskussionen berörs varje tema. Patientens och sjuksköterskans ansvar diskuteras samt 

vikten av realistiska mål för ökad följsamhet i livsstilsförändringen. I studien diskuteras 

också hur vården kan bli bättre för patienten genom att ta in olika perspektiv. Psykiska 

påfrestningar som tillkommer sjukdomen bör ha större del i vården och sjukdomen kan 

ge en förändrad kropp som både kan begränsa och ge ny tillgång till världen. 

 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, livsstilsförändring, upplevelser, egenvård, attityd till 

förändring 
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INLEDNING 

I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes, varav 85-90 % har 

diabetes typ 2. Sjukdomen kan medföra komplikationer och följdsjukdomar och kan i 

värsta fall leda till döden. De största riskfaktorerna för att få sjukdomen är övervikt, 

fysisk inaktivitet och dålig kosthållning. Diabetes typ 2 kallas därför ofta livsstils-

sjukdom då levnadsvanorna har stor inverkan på sjukdomen. Livsstilsförändringar kan 

både motverka utvecklingen av diabetes typ 2 samt förbättra sjukdomstillståndet när 

diagnosen är ställd (Dammen Mosand & Stubberud 2011, s. 507; Diabetesförbundet 

2016; Socialstyrelsen 2015, s. 24). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan en förändrad 

livsstil bidra till ökat välbefinnande och reducerat lidande för patienten. Många drabbas 

av diabetes typ 2 och det finns ett behov av att få ytterligare kunskap kring hur patienter 

upplever att göra de livsstilsförändringar som sjukdomen kräver. Genom att göra en 

litteraturstudie och sammanställa patienters upplevelser vid livsstilsförändring kan 

diabetesvården utvecklas, då en ökad förståelse för vad patienter går igenom kan bidra 

till ett bättre stöd och bemötande. 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 

 

Diabetes typ 2 innebär att kroppens vävnader som är beroende av insulin blivit 

insulinresistenta. Detta medför att insulinberoende vävnaders glukosupptag blir sämre. 

Betacellerna kommer då att producera mer insulin och personen drabbas därmed av 

hyperinsulinemi. Efter en tid kommer dock produktionen av insulin minska och då 

drabbas personen av insulinbrist, vilket medför förhöjt blodglukos och symtomen för 

diabetes uppträder hos personen (Ericsson & Ericsson 2012, s. 553). Symtomen kan 

vara i form av ökad törst, ökade miktioner och trötthet. Den första tiden ger vanligtvis 

diabetes typ 2 inga eller lindriga symtom och är ofta svår att upptäcka, särskilt hos äldre 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011, s. 503; Diabetesförbundet 2013). 

 

Komplikationer i samband med diabetes typ 2 

 

Vid hyperglykemi har patienten ett för högt blodglukos. Något som uppstår vid 

otillräckligt eller helt obehandlad diabetes. Hypoglykemi innebär ett för lågt blodglukos 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011, s. 503; Ericsson & Ericsson 2012, s. 575). Redan 

vid diagnostisering av diabetes typ 2 påvisas sena komplikationer hos hälften av alla 

patienter. Detta beror på ett blodsocker som regleras dåligt under lång tid. Komplika-

tionerna kan ge stora konsekvenser för patienten och kan i värsta fall leda till döden. 

Den vanligaste orsaken till dödsfall vid diabetes typ 2 är hjärt- kärlsjukdom, vilket utgör 

75 % av dödsorsaken hos denna patientgrupp. Det är vanligt att patienter med diabetes 

typ 2 har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, så som ateroskleros. Högt blodtryck och 

höga blodfetter är bidragande orsak till ateroskleros, vilket medför att regelbundna 

kontroller blir extra viktigt. En annan komplikation till diabetes är nefropati, vilket kan 

leda till behov av dialys och njurtransplantation. Neuropati är den komplikation till 

diabetes som de flesta patienter anser vara mest plågsam. Nervskada och dålig 

blodcirkulation kan leda till diabetiska fotsår, vilket kan resultera i svår smärta och 
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djupa infektioner (Dammen Mosand & Stubberud 2011, ss. 504-506; Socialstyrelsen 

2015, s. 24). 

 

Behandling vid diabetes typ 2 
 

Första steget i behandlingen vid diabetes typ 2 är att få kontroll över blodsockret via 

förändrade kostvanor och motion. När inte detta räcker sätts perorala antidiabetika in. 

Senare i sjukdomsförloppet kan det bli aktuellt med insulinbehandling och då vanligtvis 

i kombination med peroral antidiabetika, så som metformin. Dessutom blir kombina-

tionsbehandling ofta angelägen om patienten är överviktig (Ericsson & Ericsson 2012, 

ss. 563, 566). 

 

Diabetesvården 

 

Diabetesvården kostar mycket för samhället. År 2013 var kostnaderna för diabetes typ 

2- vård i Sverige cirka 16 miljarder. Detta beräknas öka till 21 miljarder år 2030 

(Carlsson Steen, Andersson, Lundqvist & Willis 2015, s. 10). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslag (SFS: 1982:763) ska sjukvården bedrivas med god 

kvalitet, vara lättillgänglig, med respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

skapa god kontakt mellan sjukvårdspersonal och patient och därmed uppfylla kraven på 

en god vård. 

 

Utifrån patientens perspektiv är det viktigt att patienter med diabetes får den vård de 

behöver och att sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs. Ambitionen är ett 

samverkande team runt patienten, med ansvarig diabetessjuksköterska, läkare, 

fotvårdsterapeut, sjukgymnast, dietist och kurator, för att patienten ska få den hjälp som 

behövs. Mål sätts upp med utgångspunkt i patientens förmåga och dessa ska innefatta 

bedömning av livskvalitet samt risk för komplikationer (Socialstyrelsen 2015, ss. 14-

15). 

 

Sjuksköterskans stödjande roll 
 

Det kan vara svårt för patienten att kontrollera sin diabetes, vilket kan upplevas mycket 

frustrerande. Patienten behöver då stöd och uppmuntran för att orka med livet med 

sjukdomen. Det är också viktigt att se personen bakom sjukdomen, genom att lyssna 

och vara närvarande. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att patienten kan ha starka 

reaktioner både tidigt och sent i sjukdomsförloppet. Detta är något som ska tas på allvar 

(Ericsson & Ericsson 2012, s. 588). 

 

Sjuksköterskan ska erbjuda patienten råd och handledning. Med stöd från 

sjuksköterskan ska patienten själv kunna ta ansvar för sin sjukdom (Dammen Mosand & 

Stubberud 2011, s. 516). Genom att samtala och ställa frågor till patienten om dennes 

levnadsvanor kan sjukdomar som uppkommer på grund av ohälsosamma levnadsvanor 

förebyggas (Socialstyrelsen 2011, s. 15). Sjuksköterskan ska fungera stödjande i 

patientens hälsoprocesser och det är sjukvårdens ansvar att ta livsstilsproblematik på 

allvar genom att uppmuntra, stödja och stärka patienten till en förändrad livsstil. Med 
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vårdvetenskapen som grund måste vårdandet innehålla livsstilsfrågor för att kunna 

stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 220-221).  

 

Livsstilens betydelse 

 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället. Något som inte bara beror på ökad 

livslängd och att diagnosmetoderna blivit bättre, utan också på grund av sämre 

kostvanor och minskad fysisk aktivitet. Då levnadsvanorna har stor inverkan på 

utvecklingen av sjukdomen betraktas den vanligtvis som en livsstilssjukdom. Vid 

förstadiet till diabetes typ 2 kan sjukdomen fördröjas eller förhindras via livsstils-

förändringar. Viktnedgång, ökad fysisk aktivitet, förändrade kostvanor och rökstopp är 

de livsstilsförändringar som både kan motverka utvecklingen av diabetes typ 2 samt 

förbättra sjukdomstillståndet när diagnosen är ställd (Dammen Mosand & Stubberud 

2011, s. 501; Socialstyrelsen 2009, s. 227). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 222) uppmärksammas inte livsstilsproblematik 

tillräckligt i hälso- och sjukvården. Forskning visar på bristfällig kunskap hos patienter 

om betydelsen av motion, viktnedgång och hälsosamma kostvanor hos patienter med 

diabetes typ 2 (Okonta, Ikombele & Ogunbanjo 2014, ss. 2, 4). 

 

Förändringar i livsstilen 
 

Medelvikten har ökat bland befolkningen på grund av sämre levnadsvanor och övervikt 

förekommer hos 70-80 % av patienterna med diabetes typ 2. Det blir svårare att 

behandla sjukdomen vid övervikt, prognosen blir sämre och patienten drabbas lättare av 

komplikationer (Ericsson & Ericsson 2012, s. 561; Socialstyrelsen 2009, s. 227). Fetma 

är en bidragande orsak till diabetes typ 2, då kroppscellernas känslighet för insulin 

minskar. Behovet av insulin ökar vid övervikt och viktnedgång bidrar därmed till att 

minska insulinbehovet. Om intaget är mindre än energiförbrukning leder detta till att 

kroppen bryter ner fett, vilket leder till viktminskning (Diabetesförbundet 2013; 

Dammen Mosand & Stubberud 2011, s. 515). Kosthållningen är en viktig del i 

diabetesbehandlingen. En anpassad kost är något som kan leda till ett mer stabilt 

blodsocker, vilket minskar risken att drabbas av hypo- och hyperglykemi. I behand-

lingen är det relevant att anpassa energiintaget samt byta ut till mer gynnsamma 

livsmedel med minskad mängd mättat fett och snabba kolhydrater (Socialstyrelsen 

2011, s. 11). Det är rekommenderat att äta flera mindre mål per dag för att få ett jämnare 

blodsocker. Detta för att kroppen lättare själv ska kunna producera den mängd insulin 

som behövs (Dammen Mosand & Stubberud 2011, s. 513). 

 

Vid fysisk aktivitet använder kroppen glukos som energikälla och nivån glukos i plasma 

minskar. Insulinkänsligheten ökar och insulinbehovet minskar. Fysisk aktivitet höjer 

också nivån av HDL kolesterol, vilket kan motverka utveckling av ateroskleros, sänka 

blodtrycket och förbättra blodcirkulationen. Utöver fysisk inverkan på kroppen kan 

också fysisk aktivitet bidra till minskad stressnivå, välbefinnande och förhöjd 

livskvalitet. Graden av fysisk aktivitet bör anpassas efter patientens förmåga, det är 

viktigt att patienten ska kunna följa de anvisningar som ges (Dammen Mosand & 

Stubberud 2011, s. 515). 
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Forskning har visat att rökning ger en ökad risk att insjukna i diabetes, ökat vårdbehov i 

samband med diabetes samt ökad risk att dö i sjukdomen. Risken är högre för de som 

röker än för de som slutat röka (Ha Jee, Foong, Wook Hur & Samet 2010, ss. 2569-

2570). Risken för komplikationer vid diabetes ökar vid rökning och risken fördubblas 

att dö i hjärt-kärlsjukdom (Socialstyrelsen 2011, s. 29). 

 

Att leva med diabetes typ 2 

 

Att få diagnosen diabetes kan innebära ett krav på förändrad vardag. Att leva med 

diabetes innebär att göra behandlingsmässiga ställningstaganden varje dag och patienten 

kan ha svårt att acceptera situationen. Det har visat sig att diabetes är kopplat till svåra 

psykiska sjukdomar och det är vanligare att patienter med diabetes har lägre livskvalitet 

än resten av befolkningen, vilket ofta beror på diabeteskomplikationer (Dammen 

Mosand & Stubberud 2011, s. 507). Diabetes kan också medföra skuldkänslor, som kan 

uppstå om patienten ser sig själv som orsaken till uppkomsten av sjukdomen samt vid 

upplevelsen av att ha misskött sin diabetes. Fler följder till diabetes som kan vara 

påfrestande för patienten är att sjukdomen kan vara tidskrävande och patienten upplever 

sig tidsbunden. Sjukdomen är därmed ständigt närvarande och patienten kan uppleva sig 

fångad i sin sjukdom (Ericsson & Ericsson 2012, ss. 587-588). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Litteraturstudien tar utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv. I detta arbete 

kommer nedanstående begrepp att vara centrala och utgöra teoretiskt ramverk i syfte att 

belysa ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppen nedan kan förstås utifrån de 

definitioner vilka presenteras nedan. 

 

Livsvärld och levd kropp 

 

Livsvärlden är världen så som den erfars av varje enskild människa. Den är därmed 

individuell och unik för varje person (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). Livsvärlden 

är vanligen oreflekterad och tas för given. Med detta menas att livsvärlden är en del av 

vårt dagliga liv. Vi reflekterar inte alltid över vår livsvärld men den existerar fortfarande 

(Asp & Fagerberg 2012, s. 69). Livsvärlden är något som måste bejakas i vårdandet och 

patientens närstående är en del av dennes livsvärld. Lidande och hälsa är en del av vår 

livsvärld och den är därmed viktig att, som vårdare, ta del av. En vård som inte tar 

hänsyn till livsvärlden är en bristfällig vård. Livsväldsperspektiv är starkt förenat med 

patientperspektivet. Ett patientperspektiv innebär att patienten är i fokus och att 

patienten är expert på sig själv. Patientperspektivet är till hjälp när vårdaren skall stödja 

patienter i deras hälsoprocesser. Detta perspektiv lägger krav på att vårdaren ska ge en 

god vård. I patientperspektivet är vårdandet patientfokuserat, vilket innebär att 

närståendes perspektiv inkluderas (Dahlberg & Segesten 2010, 103-104, 118-119, 127-

128). 

 

Sjuksköterskan bör vara följsam och öppen samt möta varje individ som en unik person. 

Det måste finnas en medvetenhet om att det alltid finns en förförståelse inför mötet med 

patienten, som både kan vara positivt och negativt. Förförståelse kan både leda till att 
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sjuksköterskan förstår patienten bättre, men också riskera att det oförutsägbara går 

sjuksköterskan obemärkt förbi (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-185). 

 

Livsvärlden rör sig i en kropp som ständigt är närvarande. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv finns det ett behov av att förstå kroppen som mer än hur den fungerar 

biologiskt, utan också ur ett fenomenologiskt och existentiellt perspektiv. En kropp är 

alltså något som är levd. En levd kropp innebär upplevelser, minnen, känslor och tankar. 

Det går inte att dela på det själsliga och det kroppsliga utan kroppen måste ses som en 

helhet. Det är genom vår kropp vi har tillgång till och möjlighet att erfara världen. Vi 

lever livet genom våra kroppar och kroppen är alltså grunden för livet. Om kroppen 

förändras så förändras därmed tillgången till världen. Detta blir tydligt vid sjukdom, då 

det till exempel inte bara är en kroppsdel som skadas, utan hela existensen som sätts i 

rullning (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131-134). Enligt Wiklund (2003, s. 50) kan, 

om kroppen förändras, en känsla av att vara annorlunda infinna sig. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 134) kan dock en förändrad kropp också vara positivt och ge ny 

tillgång till världen. Detta kan visa sig genom att ha dålig kondition och därmed börja 

träna. 

 

Hälsa och lidande 

 

Hälsa är något som kan uppfattas på olika sätt och är därmed relativ. Den är relaterad 

till människan som helhet och påverkas av såväl yttre som inre faktorer. Hälsa är något 

man är och inte något man har. Detta medför alltså att hälsa kan infinna sig trots 

sjukdom (Wiklund 2003, s. 79, 82-83). Begreppet hälsa innebär inte frånvaro av 

sjukdom, utan har en djupare innebörd. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär 

begreppet hälsa att känna välbefinnande och att kunna leva livet som man själv vill. Vid 

sjukdom kan välbefinnande infinna sig, med rätt hjälp från sjuksköterskan (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 49, 80). Hälsa är nära förenat med lidandet då lidande kan göra att 

hälsan påverkas negativt, men hälsan är också något som kan göra att lidandet blir 

uthärdligt (Wiklund 2003, s. 98). 

 

Lidande innefattar hela människan och berör både fysiska och psykiska aspekter. Detta 

kan innebära en smärta som gör att människan börjar fundera kring livet och lidandets 

mening. Sjukdomslidande innebär de problem och symtom som tillkommer på grund av 

sjukdom. Det kan bero på fysiska symtom samt känslorna som tillkommer med dessa. 

Vetskapen om att lida av en sjukdom kan ge upphov till existentiella frågor och tankar 

kring döden. Diagnosen kan leda till rädsla och oro och människan måste konfronteras 

med allvaret som uppstår i situationen, vilket medför krav på patienten att förändra sitt 

liv (Wiklund 2003, ss. 98, 103-104). Om vården brister kan patienten uppleva vård-

lidande. Ett vårdlidande kan uppstå om patienten till exempel inte blir lyssnad på. Detta 

lidande kan undvikas om sjuksköterskan reflekterar över sitt vårdande (Wiklund 2003, 

ss. 104-105). 

 

Skuld och skam 

 

Skam är nära sammankopplat med lidande och innefattar hela den lidande människan. 

Den sunda skammen kan bidra till gemenskap och göra att människor håller sig inom 

accepterade sociala gränser. Skam kan däremot uppstå som en konsekvens av en kränkt 
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värdighet och gör att människan vill fly från det som framkallar skammen. Detta kan 

leda till att människan blir ensam och isolerar sig (Wiklund 2003, ss. 111-112). Något 

som kan begränsa livet är osunda känslor av skam samt fördömande och skuldtyngda 

tankar (Malm 2012, s. 148). Skuld kan vara ett resultat av att inte ha tagit ansvar för sitt 

eget liv. Om denna skuld erkänns kan det bidra till minskat lidande hos patienten. Detta 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten med, genom att se situationen ur patientens 

perspektiv, vilket kan leda till att patienten får en känsla av förståelse och därmed lättare 

erkänner skulden (Sjögren 2012, s. 358). 

 

Ensamhet 

 

Känslan av ensamhet tar utgångpunkt i människans tolkning av ensamheten och 

behöver därmed inte vara en aktuell bild av omgivningen. Människan har ett behov av 

att söka gemenskap och det kan vara ett lidande att uppleva ensamhet. Upplevelsen av 

social ensamhet har blivit vanligare och är ofta något smärtsamt. Ensamhet som något 

positivt är ofta följden av en aktivt vald ensamhet och detta kan ge möjligheten att vara i 

harmoni med sig själv. Känsla av tillhörighet kan innebära en meningsfylld ensamhet 

genom att inse att man inte är ensam om sin ensamhet (Nilsson 2012, ss. 421, 424-425, 

427). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 90-92) kännetecknas ensamhet av andras 

närvaro. De menar att ensamhet kan innebära en känsla av att vara ovald, en påtvingad 

ensamhet som medför att vara bortvald. De anser dock att man kan känna sig ensam 

trots människor i omgivningen om inte sina viktiga andra finns där, vilket kan bero på 

avsaknad av den samhörighet dessa personer medför. De menar därmed att gemenskap 

är något man har med människor som betyder och står en nära. 

 

Miljö och relationer 

 

Begreppet miljö har på senare tid fått en större innebörd, då den innefattar allt som finns 

omkring oss. Det som finns i närheten av människan och det sammanhang människan 

lever i är dess omgivning. Miljö har stor påverkan på människan och då omgivningen 

känns obekant kommer människan reagera med sina sinnen samt med sina känslor, 

vilka påverkas starkt av omgivningens stämning. Människans upplevelse av att miljön 

är vårdande hör ihop med vilka känslor som uppstår när människan kommer i kontakt 

med miljön omkring sig. Människan kan ses som en mittpunkt i miljön och relationer 

kan påverka, beröra och forma denna människa. Förmågan att utföra en god omvårdnad 

påverkas starkt av den miljö patienten befinner sig i. Miljön påverkar därmed patientens 

välbefinnande och tillfrisknad och kan därför anses som hälsofrämjande eller 

sjukdomsbevarande (Ylikangas 2012, ss. 265-267). 

 

Vårdrelation 

 

Vårdrelationen kännetecknas av förhållandet mellan sjuksköterska och patient, vilket 

ska bygga på ömsesidig tillit och respekt. I vårdsituationen har sjuksköterskan ansvar 

för att patienten ska kunna utvecklas samt skapa möjligheter för detta, vilket kan göras 

genom att konfrontera patienten. Målet är att patienten ska kunna leva utefter sina egna 

visioner. Sjuksköterskan kan i vården med patienten vara den som har mer kunskap om 

behandling och hälsoprocesser, med det är patienten som har den djupaste kunskapen 

om sig själv. Om patienten känner tillit till sin sjuksköterska kan sjuksköterskan få ta 
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del av patientens lidandeberättelse (Wiklund 2003, ss. 156-157, 159-160). Något som är 

en stor del av den vårdande relationen är samtalet mellan sjuksköterska och patient. I 

det vårdande samtalet har sjuksköterskan det yttersta ansvaret för samtalet, precis som i 

den vårdande relationen. För att samtalet skall bli vårdande krävs det att sjuksköterskan 

är öppen för att ta del av patientens livsvärld och för detta krävs följsamhet i mötet 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200, 202). 

 

Ansvar 

 

Sjögren (2012, ss. 349, 351, 353) tar upp det professionella ansvaret inom vården kring 

riktlinjer och principer samt ett övergripande ansvar mot samhället och sjukvården. Hon 

menar vidare att det individuella ansvaret handlar om att utföra sina arbetsuppgifter på 

ett professionellt sätt samt ett ansvar om att ta hand om sig själv och sin egen 

utveckling, vilket påverkar förmågan att ta ansvar för andra. Ansvar och vårdandet är 

därmed sammankopplat och sjuksköterskan förväntas förstå vad som är bäst för 

patienten. Enligt Sjögren kan ansvar innebära att möta sitt inre och därmed växa som 

människa. Det kan också innebära att inse sitt eget ansvar för sina handlingar och de 

följder som kommer med dessa, på både gott och ont. Hon menar att sjuksköterskan 

behöver våga ansvara för att lindra patientens lidande genom att vara lyhörd, 

uppmärksam och inte göra egna tolkningar. Enligt Wiklund (2003, s. 64) har varje 

människa ett ömsesidigt ansvar gentemot den andre för möjligheten att forma sitt liv. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes, av dem har majoriteten 

diabetes typ 2. Sjukdomen kan bli allvarlig och i värsta fall leda till döden. De största 

riskfaktorerna för sjukdomen är fysisk inaktivitet, övervikt och dålig kosthållning. 

Komplikationer och följdsjukdomar kan uppstå på grund av diabetes typ 2, vilka kan 

leda till stort lidande hos patienten med långa vårdtider, ökat vårdbehov och förändrad 

livssituation. Det kan även leda till ökade kostnader för samhället och för patienten. 

Livsstilsförändring vid diabetes typ 2 skulle kunna medföra kortare vårdtider samt 

minskad medicinering, vilket kan resultera i sparade kostnader för samhället samt 

minskat lidande för patienten. 

 

Många människor har diabetes typ 2 och flera människor kommer att drabbas av 

sjukdomen i framtiden. Vi menar att detta kan innebära ett lidande för patienterna och 

att vi som sjuksköterskor ska kunna stödja dem i deras hälsoprocess. I denna studie 

sammanställer vi redan befintlig kunskap genom en litteraturstudie och studien kan 

därmed bidra till att, som sjuksköterska, få en ökad förståelse för hur patienter med 

diabetes typ 2 upplever livsstilsförändring. En förändrad livsstil och ett förbättrat 

sjukdomstillstånd kan leda till positiva effekter hos patienten, så som ökat 

välbefinnande. Ett ökat välbefinnande och en ökad förståelse för vad patienterna går 

igenom är våra främsta motiv till studien, då det är sjuksköterskans område att motivera 

och främja livsstilsförändring hos patienten. Vi tror att en ökad förståelse hos 

sjuksköterskan för vad patienterna går igenom kan bidra till att bättre kunna bemöta och 

stödja patienterna till att göra livsstilsförändringen. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser i samband med 

livsstilsförändring vid diabetes typ 2. 

 

METOD 

Enligt Axelsson (2012, s. 205) kan det finnas behov av att göra en litteraturstudie, för 

att sammanställa redan befintlig forskning och ge översikt inom området. 

Litteraturstudie lämpar sig då det redan inom området finns publicerat material. Det 

finns artiklar som berör livsstilsproblematik och diabetes typ 2. En sammanställning av 

artiklarna kan leda till ny kunskap som kan utveckla verksamheten. 

 

Datainsamling 
 

De databaser som användes vid sökningen var CINAHL och PubMed. Vi har använt oss 

av både MeSH-terms (M) och frisökning (F). MeSH-terms som har använts var till 

exempel ”Diabetes mellitus type 2”, ”Patient’s attitudes”, ”Life style changes” och 

”Emotions” (se bilaga 2). Samtliga MeSH-terms har vi använt i olika kombinationer och 

tillsammans med frisökningsord. Sökord som använts vid frisökning var till exempel 

life style change*, experience*, challange och living with (se bilaga 2). Inklusions-

kriterier var peer-review publikationer. Vi har även begränsat sökningen till högst nio år 

gamla studier. De flesta artiklar som valts är dock inte äldre än tre år gamla. Vi har valt 

att inte begränsa oss till några specifika länder vid sökningen, utan har läst artiklarna 

och graderat deras relevans för syftet. Artiklarnas kvalitet har vi bedömt med stöd i 

Critical Appraisal Skills Programme (CASP 2013). Vi har illustrerat exempel på hur vår 

kvalitetssäkring gått till i CASP (se bilaga 3). De artiklarna med relevant titel läste vi 

abstract på och utefter abstract valde vi ut mindre antal artiklar att läsa igenom 

resultatdel och syfte. Till sist valde vi ut 11 av dem med mest relevans för syftet. 

 

Dataanalys 

 
Artiklarna har analyserats utifrån Axelssons (2012, s. 212) modell. För att få fram ett 

begripligt resultat krävs en tydlig struktur i uppbyggnaden av litteraturstudien. 

Artiklarna kan ses som enskilda helheter som ska bli till delar, för att sedan tillsammans 

skapa en ny helhet. 

 

Vi började med att skriva ut valda artiklar och därefter delade vi upp dem mellan oss. 

Sedan läste vi igenom de tilldelade artiklarna var för sig för att få en uppfattning om 

dess innehåll. Därefter läste vi återigen igenom artiklarna, denna gång mer utförligt. 

Under tiden vi läste artiklarnas resultat skrev vi upp anteckningar i marginalen. Sedan 

träffades vi och hade dialog kring artiklarnas innehåll samt de anteckningar som gjorts i 

marginalerna. Då läste vi även igenom varandras artiklars resultat för att få bredare 

perspektiv på innehållet i artiklarna. Då vi hade dialog kring anteckningarna som gjorts 

kunde vi se nyckelbegrepp i anteckningarna som förekom i flera artiklar. Nyckel-

begreppen skrevs sedan ner på ett separat papper och därefter betraktade vi våra 

nyckelbegrepp utifrån likheter och skillnader. Sedan kunde vi sammanföra 
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nyckelbegreppen till olika subteman. Från början hade vi flera subteman som efter 

ytterligare läsning och analys kunde slås samman, vilket till slut resulterade i åtta olika 

subteman. Dessa kunde sedan kategoriseras till tre teman. Varje tema fick varsin färg, 

för att lättare få en överblick i artiklarna. Här studerade vi också kontinuerligt under 

analysens gång samstämmigheten mellan de olika delarna i föreliggande studie och 

artiklarna. Artiklarna sammanfattades i en litteraturöversikt (se bilaga 1). Enligt 

Axelsson (2012, s. 212) ger litteraturöversikten en grund för analysen samt är en 

betydande del i litteraturstudiens resultat. 

 

 

RESULTAT 

 

Nyckelbegrepp Subtema Tema 

Följsamhet, tillgänglighet 

 

Gemenskap, någon att 

relatera till 

 

 

Få hjälp, kommunikation 

Att få en god vård 

 

Att möta andra i liknande 

situation 

 

Att leva med familj och 

närstående 

Omgivningens 

betydelse 

Rutiner, att vara annorlunda 

 

 

Ljuga för sig själv, 

ursäktande 

 

Skuld, värdelöshet 

Att hålla fast vid egna 

levnadsvanor 

 

Att bortförklara och förneka 

 

Att ha en förändrad syn på sig 

själv 

Bryta tidigare 

mönster 

Rädsla, komplikationer 

 

Självförtroende, acceptans 

Att inse allvaret  

 

Att ta eget ansvar 

Komma till insikt om 

sin situation  

 

 

Resultatet bygger på 11 kvalitativa studier. Genom analys av artiklarna identifierades tre 

teman; omgivningens betydelse för hälsan, bryta tidigare mönster och komma till insikt 

om sin situation. I resultatet kommer ovanstående teman att presenteras och beskrivas. 

 

OMGIVNINGENS BETYDELSE  

Diabetes typ 2 är en sjukdom som kan leda till ensamhet. Det är därför av stor betydelse 

att få stöd från människor i omgivningen, vilket kan bidra till att bättre klara av att göra 

och bibehålla livsstilsförändring. Det framkommer i artiklarna att stöd från omgiv-

ningen kan vara i form av att få en god vård, att möta andra i liknande situation samt att 

få stöd från familj och närstående. Omgivningen kan dock vara något som försvårar 

livsstilsförändring och skapar frustration hos patienten, till exempel då vården inte 

uppfyller patientens behov samt att inte kunna leva som tidigare med familj och 

närstående. 
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Att få en god vård 

 

I artiklarna framkom att patienter med diabetes typ 2 har behov av stöd från vården för 

att göra en livsstilsförändring och för att förändringen ska bli långvarig. Detta kunde 

vara genom att få undervisning från vårdpersonal och därmed ökad kunskap 

(Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten 2012, s. 49; Rise, Pellrud, Rygg & 

Steinsbekk 2013, s. 4). I artiklarna av Gutschall, Omega och Wright (2011, s. 185) och 

Murrock, Taylor och Marino (2012, s. 179) beskrev patienter vikten av stöd från vården 

för att bibehålla en förändrad kosthållning och för att kunna kontrollera sin diabetes. 

Enligt Gutschall, Omega och Wright (2011, s. 185) kunde detta visa sig genom att 

sjuksköterskan kontaktade patienterna några gånger i månaden för deras möjlighet att 

ställa frågor och få information. Vetskapen att någon fanns tillgänglig har därmed visat 

sig vara hjälpsamt och bidra till trygghet hos patienterna. I artikeln av Ljung, Olsson, 

Rask och Lundahl (2012, s. 381) visade det sig att patienterna tyckte att vårdarna var en 

viktig roll i deras behandling, mestadels för deras attityd och personligheter. Patienterna 

upplevde då att vårdarna hade ett genuint intresse för dem och deras livsstilsförändring, 

vilket upplevdes som positivt då kontakten blev mer personlig. 

 

Ökad kunskap är något som har visat sig vara betydande för patienters livsstils-

förändring. Information om kost samt hur blodglukos påverkas av kost har visat sig 

kunna leda till att patienterna lättare kunde planera sina måltider. Kunskapen kunde 

även leda till att patienterna åt hälsosammare samt fick känslan av att kunna leva ett 

normalt liv (Rise et al. 2013, s. 4; Gutschall, Omega & Wright 2011, s. 185). Konkreta 

råd om livsstilsförändringar upplevdes som hjälpsamt och patienterna önskade att 

behandlingen skulle innefatta både teori och praktik. Undervisning om mekanismerna 

bakom livsstilssjukdomar och djupare kunskap om vikten av kost och fysisk aktivitet 

gjorde patienterna mer intresserade av sin hälsa (Ljung et al. 2012, s. 381). Patienterna 

tyckte att det var användbart med både gruppundervisning och individuell undervisning. 

Gruppundervisning kunde dock ses som för generell och därför uppskattades 

individuellt anpassad undervisning (Ljung et al. 2012, s. 381; Gutschall, Omega & 

Wright 2011, s. 185; Murrock, Taylor & Marino 2012, s. 179). 

 

Patienterna uttryckte att de inte visste hur allvarlig deras sjukdom var och hade inte 

tillräcklig kunskap om hur en kontrollerad diabetes kunde fördröja eller förbättra 

komplikationer. Dessa patienter uttryckte önskan om att få fortsatt undervisning och 

uppföljning för att få ytterligare information (Murrock, Taylor & Marino 2012, s. 180). 

Många patienter tyckte att uppföljningar med vården var viktigt för att bibehålla 

hälsosamma vanor då vetskapen om att de skulle komma för kontroll gjorde att de blev 

uppmuntrade att fortsätta med livsstilsförändringen (Jallinoja, Pajari & Absetz, 2008, s. 

459). För en del patienter gav dock inte ökad kunskap någon betydande effekt. Patienter 

beskrev vetskap om hur de skulle gå tillväga, men trots detta gjorde de inga 

förändringar i livsstilen (Ahlin & Billhult 2012, s. 44; Rise et al. 2013, s. 4). Ökad 

kunskap kunde även leda till att patienterna tänkte att diabetes inte var så skrämmande 

och att göra livsstilsförändringen blev onödig (Rise et al. 2013, s. 4). 
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Att möta andra i liknande situation 

 

Det har visat sig att möta andra med diabetes typ 2 var en positiv erfarenhet för 

patienterna, då de kunde stödja varandra i livsstilsförändringen och därmed bättre 

hantera sin diabetes (Gutschall, Omega & Wright 2011, s. 185; Li, Drury & Taylor 

2014, s. 193).  Föreläsningar av personer med diabetes och att möta andra med 

sjukdomen kunde innebära ett lärande för patienter (Rise et al. 2013, s. 4). Mötet med 

andra patienter i liknande situation kunde även skapa gemenskap. Det gav möjlighet att 

dela med sig av erfarenheter och samtala om saker som kunde vara svåra att prata med 

sin familj om (Ljung et al. 2012, s. 382). Patienterna ansåg att de hade behov av en 

stödperson som också hade diabetes, för att ha någon att relatera till. Detta kunde även 

bidra till ökat självförtroende då det fanns möjlighet att hjälpa varandra (Gutschall, 

Omega & Wright 2011, s. 185). Mötet med människor som också går igenom livsstils-

förändring kunde dock leda till känsla av press, då patienterna jämförde sig med 

varandra. Detta kunde visa sig genom att misslyckas med viktnedgång och därefter 

skämmas vid nästa möte, då känslan av att andra skulle lyckas och inte en själv 

upplevdes jobbigt (Ljung et al. 2012, s 382). 

 

Att leva med familj och närstående 

 

Stöd från familj och närstående hade positiva effekter för patienterna vid livsstils-

förändringen (de Alba Garcia, Salcedo Rocha, Lopez, Baer, Dressler & Weller 2007, s. 

2229-2230; Gutschall, Omega & Wright 2011, s. 184; Jutterström et al. 2012, s. 49; Li, 

Drury & Taylor 2014, s. 193; Murrock, Taylor & Marino 2012, s. 179; Rise et al. 2013, 

s. 4). Stödet kunde vara i form av att ha hälsosam mat hemma samt få hjälp att laga 

maten när det inte fanns tillräckligt med tid. Bra kommunikation om hantering av 

sjukdomen kunde ge positivt stöd för patienten, vilket kunde leda till bättre val i 

livsstilen (Gutschall, Omega & Wright 2011, s. 184).  

 

Det fanns patienter som upplevde att det var svårare att ändra sin livsstil när de levde 

med andra människor, då de inte fick hjälp med att till exempel handla och förbereda 

måltider (Murrock, Taylor & Marino 2012, s. 180). De som hade lite stöd hemifrån 

tyckte att det var svårare att hålla sin diet, då maten som fanns hemma inte var anpassad 

för personer med diabetes (Ahlin & Billhult 2012, s. 43; Gutschall, Omega & Wright 

2011, ss. 184-185).  Om familjen inte gav det emotionella stöd som patienterna behövde 

kunde de ofta hitta detta stöd hos vårdare (Murrock, Taylor & Marino 2012, s. 180). 

 

BRYTA TIDIGARE MÖNSTER 

 

Diabetes typ 2 kan innebära att patienter behöver bryta tidigare mönster, ett sätt de levt 

på under en lång tid. Detta kan vara svårt om familj och vänner lever kvar i de tidigare 

levnadsvanorna, både för familjen och för patienten själv. Patienten kan också ha en 

känsla av att vilja leva som tidigare, vilket gör situationen ännu svårare. Sjukdomen kan 

därmed leda till att patienten bortförklarar och förnekar att förändringen är nödvändig. 

Med den förändring som krävs i livsstilen kan patienten få en förändrad bild även på sig 

själv, vilket kan bero på skuld över att vara orsaken till sjukdomen själv. 
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Att hålla fast vid egna levnadsvanor 
 

I artikeln av Ahlin och Billhult (2012, s. 43) belystes patienternas svårigheter vid 

sociala tillställningar. De upplevde då att det inte fanns något för dem att äta och det 

blev svårare att passa in. Även de Alba Garcia et al. (2007, s. 2230) och Murrock, 

Taylor och Marino (2012, s. 178) beskriver patienternas svårigheter att hålla sig till sin 

nya diet när deras rutiner bröts, vilket kunde vara i samband med sociala sammanhang. 

Detta kunde visa sig genom att inte kunna låta bli att äta den onyttiga maten som 

serverades. Patienterna upplevde även att deras egna livsstilsvanor var annorlunda än 

familjens, vilket krävde planering och förberedelser. Något som kunde upplevas 

påfrestande för patienten. Detta visade sig genom att patienten inte förberedde 

diabetesanpassad mat till sig själv utan istället åt det familjen åt. Enligt Ahlin och 

Billhult (2012, ss. 43-44) använde patienterna nära relationer som orsaker att fortsätta 

med sina dåliga vanor. Det framkom att det kunde vara svårt att säga nej när partnern 

erbjöd onyttig mat samt när partnern föredrog mat som inte var anpassad för personer 

med diabetes. Detta för att patienterna kände vilja att kunna äta som andra. Äta 

regelbundet kunde också vara svårt då patienter satte familjens behov i första hand och 

anpassade sig efter deras matvanor. Detta kunde visa sig genom att den egna hälsan blev 

mindre prioriterad. Ahlin och Billhult menar vidare att patienterna upplevde press över 

saker som skulle göras i hemmet, alla måsten gjorde det svårt att hitta motivation att 

göra en förändring i livsstilen. 

 

Att bortförklara och förneka 
 

När patienterna skulle följa en rekommenderad diet och utöva fysisk aktivitet kom det 

upp en rad olika anledningar till att undvika detta för att kunna leva som tidigare. Detta 

resulterade i en inre kamp med argument för att slippa utföra fysisk aktivitet (Ahlin & 

Billhult 2012, s. 44). Anledningar som användes för att undvika fysisk aktivitet kunde 

vara personliga problem, fysiska begränsningar, smärta, familjeåtaganden och brist på 

motivation (Abolghasemi & Sedaghat 2014, s. 1199; Li, Drury & Taylor 2014, s. 192). 

Även i artikeln av de Alba Garcia et al. (2007, s. 2229) beskrev patienterna anledningar 

för att inte utföra fysisk aktivitet, så som komplikationer från deras diabetes, 

samsjuklighet, lathet eller att det fanns andra saker att göra. Enligt Jallinoja, Pajari och 

Absetz (2008, ss. 457-458) kunde bortförklaringar visa sig genom att ljuga för sig själv, 

vilket kunde leda till att patienten fastnade i ett sätt att leva. 

 

Patienter uttryckte att de kunde se att de hade ett högt blodglukosvärde, men gjorde 

inget åt det samt hade inga planer på att kompensera eller agera för detta. Vissa 

patienter valde att inte testa sitt blodglukos alls då de var rädda att få ett negativt 

resultat. De levde i förnekelse och var inte redo att göra förändringar i livsstilen 

(Gutschall, Omega & Wright 2011, s. 186). Patienter skyllde även sina problem på 

andra människor och förväntade sig att de skulle lösa problemen (Jallinoja, Pajari & 

Absetz 2008, s. 459; de Alba Garcia et al. 2007, s. 2229). 

 

Att ha en förändrad syn på sig själv 
 

Patienterna nämnde att de kände skuld och upplevde känslan av att vara värdelösa (de 

Alba Garcia et al. 2007, s. 2227). Några patienter undrade också varför just de hade 
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drabbats av sjukdomen. Skuld var en känsla som patienter ofta nämnde när de pratade 

om vilka val de gjort i kosten. De patienter som identifierade dessa känslor lyckades 

oftare med livsstilsförändring än de som inte gjorde det (Gutschall, Omega & Wright 

2011, s. 184). Detta kunde visa sig genom ett stärkt självförtroende, då livsstils-

förändring lättare blev möjlig (Ljung et al. 2012, s. 381). 

 

Patienters ansvar för sin hälsa kunde leda till känsla av skam. Detta kunde visa sig 

genom att tycka att det var pinsamt att berätta för sina vänner och kollegor om behovet 

av undervisning och behandling för att gå ner i vikt. Det kunde även leda till känsla av 

sorg (Ljung et al. 2012, ss. 381-382). En oro för att bli bemött annorlunda på grund av 

sin sjukdom framkom hos patienterna, vilket resulterade i att inte vilja berätta för sina 

vänner på grund av rädslan att relationerna skulle ändras (Li, Drury & Taylor 2014, s. 

192). Enligt Abolghasemi och Sedaghat (2014, s. 1199) är den allmänna synen att det är 

skamligt att vara överviktig och patienterna uttryckte en vilja att vara smala. Många 

patienter som är överviktiga uttryckte hopplöshet och hade då svårare att göra 

förändringar i livsstilen (Jallinoja, Pajari & Absetz 2008, s. 2227). 

 

KOMMA TILL INSIKT OM SIN SITUATION 

 

Patienter med diabetes typ 2 behöver komma till insikt om att behovet för 

livsstilsförändring finns. Rädsla för de konsekvenser diabetes medför gör att patienter 

inser att situationen är allvarlig. För att förhindra komplikationer kan förändringar i 

livsstilen bli aktuellt och motivation och styrka till detta behöver komma inifrån. För att 

göra och bibehålla livsstilsförändring behöver patienter därmed ta eget ansvar.  

 

Att inse allvaret  
 

Patienter beskrev en rädsla att dö i förtid, vilket bidrog till insikt om att sjukdomen är 

allvarlig. De uttryckte att människor i sin närhet var beroende av dem och att detta 

motiverade dem till att göra förändringar i livsstilen. När patienter insåg att sjukdomen 

kunde orsaka stora konsekvenser, med komplikationer som synnedsättning och 

amputation, förstod de att det inte längre gick att skjuta upp förändringen (Jutterström et 

al. 2012, s. 48). Rädsla för komplikationer till sjukdomen bidrog till att patienterna 

bibehöll en förändrad livsstil. Detta kunde visa sig genom en rädsla att bli beroende av 

mediciner och insulin (Gutschall, Omega & Wright 2011, ss. 183-184; Rise et al. 2013, 

s. 5). Komplikationer patienterna var rädda för var både kroniska och akuta 

sjukdomstillstånd. Detta kunde leda till en oro inför framtiden (Abolghasemi & 

Sedaghat 2014, ss. 1199-1200). Många patienter pratade känslosamt kring familje-

medlemmar som fått komplikationer till följd av sjukdomen på grund av dåligt 

kontrollerad diabetes. Detta kunde visa sig genom att vara rädd att få liknande 

komplikationer själv (Murrock, Taylor & Marino 2012, ss. 180-181). 

 

Alla patienter förstod inte hur allvarlig situationen kunde bli och hur en bra kontrollerad 

diabetes kan förhindra och förbättra komplikationer (Murrock, Taylor & Marino 2012, 

s. 180). Detta kunde visa sig genom att inte acceptera kravet på en förändrad 

kosthållning (de Alba Garcia 2007, s. 2230). 
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Att ta eget ansvar 
 

Patienterna beskrev betydelsen av eget ansvar för en förbättrad hälsa och hur detta 

kunde bidra till att göra livsstilsförändring (Ljung et al. 2012, s. 381; Rise et al. 2013, s. 

4). Jutterström et al. (2012, ss. 48-49) menar att livsstilsförändringen måste anpassas till 

patienters dagliga liv och vara på deras villkor. Vidare skriver författarna att 

sjuksköterskan kan ge patienter information om förändringen, men motivationen till 

detta behöver komma inifrån patienten själv. Författarna menar att när patienterna 

upptäckte att de kunde förbättra sjukdomstillståndet via livsstilsförändring blev de mer 

motiverade att genomgå förändringen. Även att se effekten av egenvård, till exempel 

viktnedgång och lägre blodglukos, gav patienter fortsatt motivation. 

 

Patienterna berättade att fysisk aktivitet inte endast förbättrade deras fysiska hälsa utan 

även den mentala. (Malpass, Andrews & Turner 2008, s. 260). Självreflektion kunde 

bidra till att patienter undersökte sina tidigare beteenden och därmed kunde agera 

annorlunda i framtiden. Genom att byta ut negativa tankar till mer realistiska tankar 

upplevde patienterna det lättare att göra och bibehålla livsstilsförändringen (Ljung et al. 

2012, s. 381). Ett mer positivt tankesätt gjorde att patienter upplevde sig vara mer 

accepterande till sitt sjukdomstillstånd. Detta kunde visa sig genom att patienterna 

kände att deras liv var bättre med diabetes, då detta medförde viktnedgång, lärande 

kring kost och ett lugnare liv (de Alba Garcia et al. 2007, s. 2228; Li, Drury & Taylor 

2014, s. 193). 

 

DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

 

Diskussionen kommer att bygga på de viktigaste delarna i resultatet. Vi menar att 

Omgivningens betydelse är en stor del av fynden och detta tema har därmed fått större 

utrymme i diskussionen. Vi har under detta tema även valt att diskutera våra subteman 

som underrubriker. Varje tema kommer beröras i form av rubriker och följer samma 

ordning som i resultatet. 

 

Omgivningens betydelse 

 

Att få en god vård 

 

I resultatet framkom det att patienter anser att undervisning som ges i sjukvården är för 

generell och därför önskar mer individuellt anpassad information. Om patienter inte får 

anpassad information kan detta innebära att vården inte förhåller sig till lagen. Enligt 

patientlag (SFS: 2014:821) har vården skyldighet att ge anpassad information till 

patienten, som skall utgå ifrån patientens ålder, erfarenheter och förutsättningar. Brister 

i detta riskerar att kränka patientens integritet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 

128) är livsvärlden individuell för varje person. Vården och undervisningen måste 

anpassas utefter varje livsvärld och ha i åtanke att vad som upplevs som hälsa är olika 

för alla. Detta kan kopplas till sjuköterskans ansvar att se patientens unika livsvärld och 

därmed grunda vården utifrån det dagliga livet. 
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I studiens resultat visar det sig att patienter har olika upplevelser kring liknande 

situationer, vilket belyser vikten av att möta varje patient där de befinner sig i livet. Det 

är därmed viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att det som hämmar en person i en 

livsstilsförändring kan vara motiverande för någon annan. För höga mål kan leda till att 

patienten inte når målen och därmed inte ser några framsteg, vilket kan leda till att 

patienten inte är följsam i livsstilsförändringen. Detta kan leda till att patienten upplever 

sig ha misslyckats och får en känsla av att stå ensam. Enligt Jansink, Braspenning, Van 

Der Weijden, Elwyn och Grol (2010, s. 5) upplever sjuksköterskor att patienter är 

mindre följsamma i sin behandling om de till exempel inte får snabba resultat, är 

stressade eller lockas till ohälsosamma beteenden från människor i närheten. 

Sjuksköterskan och patienten bör därför utforma realistiska mål tillsammans, med 

patientperspektivet i fokus. Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) beskriver att 

sjuksköterskan bör vara öppen och följsam i mötet med varje individ. Detta kan därmed 

bidra till ökad följsamhet i livsstilsförändringen hos patienten. 

 

Utifrån resultatet visade det sig att patienter är i behov av stöd från vården. I artiklarna 

av Gutschall, Omega och Wright (2011, s. 185) och Murrock, Taylor och Marino (2012, 

s. 179) bidrar stöd från vården till en bättre kontrollerad diabetes och en bibehållen 

livsstilsförändring. Sjuksköterskan är en stor del i patienternas hälsoprocesser samt 

vikten av kompetens hos sjuksköterskan. För att kunna utveckla diabetesvården med 

patientperspektivet i fokus, därmed är det viktigt att belysa hur sjuksköterskan upplever 

det att vårda patienter med diabetes typ 2. Detta för att sjuksköterskor ska få den hjälp 

de behöver för att kunna ge en god vård. Det är problematiskt att sjuksköterskor ser 

svårigheter i att bemöta patienter med diabetes 2 då detta i slutändan drabbar patienten. 

Patientperspektivet går då förlorat och patienten kan därmed uppleva vårdlidande. 

Wiklund (2003, s. 104) menar att vårdlidande kan undvikas om sjuksköterskan 

reflekterar kring sitt vårdande. 

 

Enligt Ljung et al. (2012, s. 381) visade det sig att patienter påverkas av sjuksköterskans 

attityd och personlighet. De menar vidare att patienterna uppskattar om vårdarna har ett 

intresse för deras livsstilsförändring och att kontakten då blir mer personlig. I resultatet 

framkom att sjuksköterskan är en viktig del i patientens livsstilsförändring, därmed har 

verksamheten en skyldighet att varje sjuksköterska ska känna sig trygg i att möta 

patienter med livsstilsproblematik. Livsstilsfrågor bör därmed vara en betydligt större 

del i sjuksköterskeutbildningen då detta kommer vara ett stort problem i framtiden. 

Enligt Jansink et al. (2010, s. 3) uttrycker sjuksköterskor otillräcklig kunskap om kost, 

fysisk aktivitet och rökavvänjning för att kunna ge livsstilsråd till patienter. Vidare 

menas att låga förväntningar på att patienter ska förändras gör att sjuksköterskor får 

minskad motivation till att hjälpa dem. De låga förväntningarna kan kopplas till 

sjuksköterskans förförståelse som byggts upp av tidigare patienter som inte förändrat 

sig. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 185) kan förförståelse leda till att det som är 

oförutsägbart inte uppmärksammas. Jansink et al. (2010, s. 3) menar att sjuksköterskor 

tvekar inför att diskutera livsstilsförändring med patienter då de har en rädsla av att 

patienterna ska uppleva detta dömande och att relationen då sätts på spel. Wiklund 

(2003, s. 163) menar att sjuksköterskan har ett ansvar över att skapa möjligheter för 

patienten, vilket kan göras genom att konfrontera patienten. Detta kan kopplas till en 

rädsla hos sjuksköterskan att riskera den vårdande relationen genom att konfrontera 

patienten med känsliga ämnen. Risken med detta är att sjuksköterskan inte tar upp det 
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som måste diskuteras. 

 

Att träffa andra i liknande situation 
 

I resultatet framkom det att träffa andra i liknande situation som en positiv erfarenhet 

för patienter då det gör att de upplever gemenskap. I mötet med andra människor med 

samma sjukdom finns möjlighet att relatera till varandra. Vi menar att livet med 

diabetes typ 2 kan vara ensamt. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 91) kan en 

ofrivillig ensamhet innebära något negativt och ge en känsla av att inte vara delaktig. 

Ensamheten kan minska om det finns möjlighet att möta andra som förstår vad man går 

igenom. Familj och närstående kan finnas kring patienten, men detta är inte alltid något 

som leder till att patientens ensamhet minskar. Trots stöd från familj och närstående kan 

patienten ändå känna sig ensam i sin sjukdom och i de förändringar som sjukdomen 

kräver. En kombination mellan att möta andra med sjukdomen och att få stöd från familj 

och närstående kan göra att patienten blir mindre ensam och att detta kan leda till en 

förbättrad hälsa. Resultatet visade också att möta andra med samma sjukdom kan vara 

en negativ erfarenhet för patienten. Enligt Ljung et. al (2012, s. 382) kan mötet med 

andra människor som genomgår livsstilsförändring leda till en känsla av press då 

patienterna jämför sig med varandra. Dessa känslor kan leda till ökad ensamhet hos 

patienter då det ger en känsla av att inte klara av det som andra klarar, vilket kan skapa 

lidande hos patienten. 

 

Att leva med närstående och familj 

 

I resultatet framkom att patienter har stort behov av stöd från närstående och att de 

därmed har en betydande roll i patienternas hälsoprocess och livsstilsförändring. Enligt 

Ylikangas (2012, ss. 265-267) har individens miljö och relationer stor påverkan och 

formar och berör individen. Miljön och relationerna kan vara hälsofrämjande eller 

sjukdomsbevarande. Detta kan kopplas till om närstående lever kvar i gamla 

levnadsvanor. Något som därmed kan bli problematiskt för patienten och göra det 

svårare att förändra sig. Även Carter-Edwards, Skelly, Spence-Cagle och Appel (2004, 

s. 496) tar upp problematiken med närstående, då patienter uttrycker att deras familj och 

vänner inte förstår deras liv med diabetes tillräckligt bra för att kunna hjälpa dem. 

Resultatet visade att patienter påverkas av miljön omkring dem, vilket kan ge både 

positiva och negativa effekter. Relationerna kring patienter berör och formar deras 

livsval, vilket ställer höga krav på de närstående. Därmed kan närstående ha krav på sig 

att vara en stor del i patienternas livsstilsförändring och att detta innebär en skyldighet 

att leva efter patientens levnadsvanor. Det kan vara svårt att, som närstående, ha en vilja 

att hjälpa och samtidigt få leva kvar i sina egna levnadsvanor. Livsstilsförändringen som 

patienten ska göra även kan medföra en ofrivillig livsstilsförändring för de närstående, 

vilket kan upplevas kränkande för de närståendes integritet. Sjuksköterskan måste 

därför ha detta i åtanke i vården med patienten och dess närstående. Enligt Gutschall, 

Omega och Wright (2011, s. 184) kan bra kommunikation mellan närstående och 

patient leda till bättre val i livsstilen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) är 

närstående en del av patientens livsvärld och utifrån patientperspektivet är det viktigt att 

sjuksköterskan integrerar de närstående i vården med patienten. För att detta ska ge ett 

positivt resultat kan sjuksköterskan behöva lägga mer tid på de närstående, då även dem 

är i behov av undervisning och stöd om de ska kunna hjälpa. Om de närstående 
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integreras mer i vården bidrar detta till att patienten får en bättre vård och därmed ökad 

förmåga att göra och bibehålla livsstilsförändring. 

 

Bryta tidigare mönster 

 

I resultatet framkom att den allmänna synen på människan är att det är skamligt att vara 

överviktig (Abolghasemi & Sedaghat 2014, s. 1199). I dagens samhälle är det stort 

fokus på att leva hälsosamt. Detta kan ge både positiva och negativa effekter hos 

patienter som ska genomgå livsstilsförändring. Miljön har visat sig ha en stor påverkan 

på människor och deras omgivning formar valen i livet. Detta kan visa sig genom de 

ideal som finns i samhället och att dessa kan vara svåra att uppnå. En känsla av att 

avvika från idealet kan göra det svårare att ta steget till livsstilsförändring och därmed 

ha en rädsla att behöva omges av människor som uppfyller detta ideal. Mötet med 

människor som redan lever hälsosamt kan ge känsla av skuld och skam över att en 

diagnos krävs för att inse att en förändring behöver göras. Enligt Wiklund (2003, s. 111) 

är skuld och skam något som kan medföra ett lidande för patienten. Det kan även 

framkalla känslor av ensamhet då människan isolerar sig från det som framkallat 

skulden. Enligt Weman Josefsson (2016, s. 51) visade hälsostatistik att många 

människor inte når de rekommenderade aktivitetsnivåerna samt att hälften av de som 

försöker, misslyckas. Resultatet visade att det kan vara svårt att göra förändringar i 

livsstilen, känslan av misslyckande kan ge ökad känsla av skuld och skam. Trots detta 

kan idealet om att ta hand om sin hälsa ge positiva effekter vid livsstilsförändring då 

detta kan upplevas motiverande. Mötet med andra som lever hälsosamt kan bidra till en 

känsla av att själv vilja leva hälsosamt och se att detta är möjligt. 

Det framkom i resultatet att diabetes typ 2 leder till en förändrad syn på sig själv, vilket 

kan ge upphov till känslor av skuld, sorg och värdelöshet. Sjuksköterskan måste bemöta 

dessa känslor i samtalet med patienten. I en studie av Engum, Mykletun, Midthjell, 

Holen och Dahl (2005, s. 1906) visade det sig att det var mer troligt att drabbas av 

depression vid diabetes typ 2 än hos de som inte hade sjukdomen. Detta belyser vikten 

av att ta de känslor som tillkommer med sjukdomen på allvar. Idag läggs mer vikt vid 

den fysiska förändringen som krävs, så som viktnedgång och kostomställning. Det finns 

stora brister när det kommer till den psykiska förändringen som tillkommer med 

sjukdomen. Den psykiska hälsan är nära sammankopplat med den fysiska hälsan och 

därmed blir den psykiska hälsan viktig att ta upp när patienten står inför 

livsstilsförändring. 

 

Komma till insikt om sin situation 

 

Resultatet visade att vården är en betydande del i patientens livsstilsförändring, trots 

detta ligger det yttersta ansvaret på patienten själv. Jutterström et al. (2012, ss. 48-49) 

belyser att det inte är förrän patienten själv inser ansvaret för sin egen hälsa som 

livsstilsförändring är möjlig. Sjuksköterskan måste tänka på att det inte är möjligt att 

göra livsstilsförändringen åt patienten, utan endast stödja patienten till egenvård. 

Sjögren (2012, s. 349, 351, 353) menar att om patienten får möjlighet att ta eget ansvar 

kommer patienten kunna möta sitt inre och därmed växa som människa. Även 

sjuksköterskan har ansvar över att ge patienten rätt verktyg för att gå igenom livsstils-

förändringen, men det är sedan patienten som bestämmer hur den kommer leva. 
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I studiens resultat framkom att patienter känner rädsla inför de komplikationer som kan 

tillkomma vid diabetes. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 133) kan sjukdom 

innebära att kroppen förändras och att detta leder till känslan av att förlora en del av sig 

själv. Genom kroppen upplevs världen och förändras denna kommer hela identiteten 

påverkas. Utifrån resultatet visade det sig att den fysiska påverkan på kroppen som 

tillkommer sjukdomen kan ge en begränsning i tillgången till världen. Sjukdom som ger 

kroppsliga konsekvenser innebär inte bara en förlust av den fysiska kroppen utan även 

psykisk påfrestning och rädsla. Det kan innebära ett stort lidande för patienten att känna 

rädsla av att livet är hotat. Rädsla kan däremot innebära en insikt om allvaret i 

sjukdomen, där rädslan att dö i förtid bidrar till en vilja att förändras. Detta visade sig i 

resultatet då patienterna förstår att de inte längre kan skjuta upp livsstilsförändring då de 

inser att sjukdomen kan orsaka stora konsekvenser och komplikationer. Enligt de Alba 

Garcia et al. (2007, s. 2228) uttrycker patienter att livet har blivit bättre med diabetes. 

Sjukdom som leder till att göra en livsstilsförändring kan därmed bidra till en ny 

tillgång till världen. Genom att till exempel ha en mer aktiv vardag kan detta leda till 

ökat välbefinnande och hälsa. Enligt Malpass, Andrews och Turner (2008, s. 260) bidrar 

fysisk aktivitet inte endast till fysisk hälsa utan även förbättrad mental hälsa. De 

upplevelser som tillkommer en förändrad kropp är något som vården måste våga 

bemöta och ta på stort allvar. 

 

 

METODDISKUSSION 

 

Vi hade en vilja att studera upplevelser av livsstilsförändring vid diabetes typ 2 och 

valde att göra en litteraturstudie då vi ansåg att det fanns tillräcklig mängd material 

inom området som kunde sammanställas. Enligt Polit och Beck (2004, s. 88) kan en 

litteraturstudie bidra till att få reda på vad som är känt inom ett visst ämne och vad som 

inte är känt. De menar vidare att en litteraturstudie kan bidra till att fylla igen några av 

de luckor som finns inom området. Vi ansåg att det fanns behov av utfyllnad inom 

ämnet och ville göra en sammanställning för möjligheten att utveckla vården. Då det 

inte fanns omfattande mängder artiklar inom området i Sverige kan vi se att en 

intervjustudie hade kunnat vara relevant underlag för studien. 

 

Vid artikelsökningen upptäckte vi att det fanns omfattande forskning om diabetes typ 2. 

Det var dock glesare forskat om upplevelser i samband med livsstilsförändring vid 

diabetes typ 2. Det fanns betydligt fler kvalitativa studier utförda kring upplevelsen i 

samband med livsstilsförändring vid diabetes typ 2 och det kvantitativa utbudet var 

mindre. Enligt Polit och Beck (2004, s. 91) är det viktigare att se på relevans och 

kvalitet för litteraturstudien för att få ett mer innehållsrikt resultat. Då vi har granskat 

artiklarna via CASP (2013) har detta visat på att artiklarna erhåller den kvalitet krävs. 

 

I vår studie sammanställs den senaste forskningen, vilket innefattade artiklar som var 

högst nio år gamla. Detta för att artiklarna och vårt resultat skulle vara tidsenligt, vilket 

kan ha bidragit till att äldre forskning som kunnat vara relevant för syftet har 

utelämnats. En annan metod hade kunnat vara att inte begränsa oss till årtal och därmed 

endast söka artiklar utefter syftet. Vi anser dock att samhälle och diabetesvården 

ständigt uppdateras samt att synen på kost och motion förändras, vilket gör att det blir 
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viktigt att sammanställa ny forskning. 

 

Vi har kunnat visa på ett brett perspektiv då vi använt oss av studier från andra länder 

utanför Sverige. En upplevelse var också att det inte fanns tillräckligt många svenska 

studier som svarade ann på syftet. Vi valde därmed att prioritera att komma närmare 

syftet. Det finns både för- och nackdelar med den metod vi använt. Användning av 

forskning från olika länder kan riskera att resultatets överförbarhet kan ifrågasättas. 

Studiens överförbarhet lämnas över till läsaren att bedöma, det är alltså upp till läsaren 

att bestämma om vår studies resultat kan överföras till den verksamhet de arbetar i. Vi 

menar att upplevelser och känslor kring livsstilsförändring kan vara densamma trots 

olika förutsättningar att göra förändringen. Detta visade sig genom att vi analyserade 

fram samma nyckelbegrepp i de Europeiska artiklarna som i artiklarna från länder 

utanför Europa. Vi går mot ett mer mångkulturellt samhälle och människors upplevelser 

från olika länder är relevanta även i Sverige. Vi menar därmed att exkludera människor 

på grund av etnicitet i en studie är forskningsetiskt tveksamt. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (SFS: 1982:763) ska sjukvården bedriva god vård och lika villkor för hela 

befolkningen. 

 

Under dataanalysen valde vi att dela upp analysen av artiklarna. Detta gav en rik dialog 

oss sinsemellan och gjorde att vi kunde diskutera utifrån olika perspektiv. Trovärdig-

heten för studien har därmed ökat då vi varit två författare som har kunnat granska och 

reflektera kring artiklarna under studiens gång. Våra olika uppfattningar om innehållet i 

artiklarna kunde bidra till ett fylligare resultat. Vi menar att det gav möjlighet att ställa 

frågor om de artiklar man inte analyserat, vilket kunde bidra till diskussion samt att alla 

delar i artiklarna berördes i samtalet mellan oss. Dock upptäckte vi att detta kunde leda 

till att det drogs slutsatser som grundades på egna tolkningar, vilket gjorde att vi läste de 

resultatdelarna i artiklarna vi inte varit med och analyserat. Ytterligare risk med vår 

analysmetod kunde vara då var och en av oss två endast analyserade hälften av 

artiklarna och därmed inte fick tillgång till en naturlig helhet. Risken att något missades 

i analysen fanns också genom att dela upp analysen av artiklarna. 

 

 

SLUTSATSER OCH TILLÄMPNING AV STUDIENS 

RESULTAT 

 

Stöd från vården visade sig kunna vara en betydande del i patienters livsstilsförändring. 

Detta i form av tillgänglighet, tillit och undervisning. Ökad kunskap om livsstilens 

betydelse kan leda till att patienter gör och bibehåller livsstilsförändringar. I och med 

detta kan vi se att patienter har behov av en tillgänglig vård, som erbjuder undervisning 

samt bygger på patientens individuella behov. Undervisningen bör utgå ifrån vad som är 

motiverande för varje unik individ med livsvärlden som grund. Det visade sig att mötet 

med andra människor som hade samma sjukdom kunde skapa gemenskap och ge 

möjlighet att relatera till varandra. Vården bör ge mer utrymme för patienter att kunna 

möta varandra och se detta som en tillgång. Det är inte alltid tillräckligt med stöd från 

familj och närstående, utan en känsla av ensamhet i sjukdomen kan fortfarande infinna 

sig. Vården måste därmed ha i åtanke att det kan vara stödjande för patienter att möta 

andra som genomgår livsstilsförändring. Något som har framkommit är att sjukdomen 
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ger en förändrad syn på sig själv och att sjuksköterskan då inte bara ska beröra den 

fysiska livsstilsförändringen i samtalet med patienten, utan även bemöta de psykiska 

påfrestningar som tillkommer med sjukdomen, så som känslor av skuld, rädsla och sorg. 

Sjuksköterskan bör ha tålamod att vänta ut patienten, då det har visat sig att motiva-

tionen till livsstilsförändring behöver komma inifrån. Livsstilsförändring kan bidra till 

minskad vårdbelastning och medicinering, vilket kan leda till besparande av samhällets 

resurser. 

 

Förslag till framtida forskning 
 

Det finns behov av kvantitativ forskning kring livsstilsförändring vid diabetes typ 2, för 

möjligheten att få en bredare kunskap om patienters livsstilsförändring vid diabetes typ 

2. Det hade även krävts mer forskning kring hur sjuksköterskan upplever det att vårda 

patienter som ska genomgå livsstilsförändring för att kunna komma längre i 

forskningen. Forskning kring livsstilsförändring vid diabetes typ 2 ur ett närstående-

perspektiv hade kunnat lyfta ämnet ytterligare. Forskning ur både sjuksköterske- och 

närståendeperspektiv hade därmed kunnat utveckla vården för patienten.
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